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Dictamen sobre el procediment per a declarar 

una parcel·la agrícola i ramadera en desús i 

regulació del funcionament del seu Registre  

El CTESC lamenta el retard de tres anys del Govern en 

l’establiment de la regulació del funcionament del Registre 

de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús atès que la 

Llei dels espais agraris de 2019 preveia un termini de sis 

mesos des de la publicació de la Llei. 

Barcelona, 16 de gener de 2023.- En el dictamen sobre el Projecte de decret, el CTESC 

recomana que no es consideri parcel·la agrícola i ramadera en desús quan, per causa 

justificada pel productor, el rendiment del seu tipus de producció sigui inferior al 50% del 

rendiment mitjà de la comarca. 

El CTESC considera que correspon als serveis tècnics, experts en renda, del departament 

competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural determinar l’import de la 

renda de referència a aplicar als arrendaments de les parcel·les en desús i el Registre 

hauria d’incorporar aquesta dada respecte de la renda de lloguer anual.  

Base de dades de persones habilitades per identificar parcel·les 
agràries en desús  

El CTESC considera que per donar-se d’alta en la base s’hauria de presentar un certificat 

de l’òrgan competent de l’entitat i no considera correcte que s’hagi de presentar una 

declaració responsable de forma individual. D’altra banda, recomana que s’incloguin en 

aquesta base de dades les entitats col·laboradores amb el departament competent en 

matèria d’agricultura i ramaderia. 

https://ctesc.gencat.cat/
mailto:ctesc@gencat.cat
https://www.facebook.com/ctescat
https://twitter.com/ctesc
https://www.flickr.com/photos/ctesc/
https://www.youtube.com/channel/UCEQcu3Q_-ChE9WmVl1AjdnA
https://www.linkedin.com/company/consell-de-treball-econ-mic-i-social-de-catalunya/
https://www.instagram.com/ctesc_cat/


  Nota de premsa 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàg. 2 / 2 

Diputació, 284, 08009 Barcelona · Tel. 93 270 17 80 

ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat       

Posta en producció efectiva de les parcel·les declarades en desús i 
inscrites al Registre 

Per tal de no dilatar la posta en producció el CTESC considera necessari incloure en la 

norma que els béns afectats en els processos d’expropiació temporal del dret d’usdefruit 

de les parcel·les es declaren d’ocupació urgent. També considera que s’ha d’incloure que 

la formalització del contracte per part de la Generalitat de Catalunya, a l’assumir les 

funcions d’arrendador, es podrà realitzar una vegada abonat el dipòsit previ a l’ocupació al 

ser béns declarats d’ocupació urgent.  
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