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La Llei 35/2011 de titularitat compartida de les 
explotacions agráries és la normativa que regula 
aquesta figura jurídica a la que poden acollir-se 
aquelles parelles que comparteixen el treball i la 
gestió de la seua explotado agraria.

El foment de la titularitat compartida per les Admi- 
nistracions Públiques implica promoure la igualtat 
de dones i homes puix que la gestió, assumpció del 
rise i direcció de l'explotació agraria és de les dues 
persones titulars.

Amb la titularitat compartida
- Ambdós titulars administren, representen i són responsables de l’explotació agraria.
- Ambdós titulars es reparteixen els rendiments de l'explotació agraria al 50%.
- Ambdós titulars són beneficiaris directes de les ajudes i subvencions de les quals siga 

objecte l’explotació agraria.
- Ambdós titulars cotitzen a la Seguretat Social.

Requisits per a poder inscriure’s en el 
Registre de explotacions agráries de 

Titularitat Compartida (RETICOM)
- Matrimoni o parella de fet inscrita en Registre Public.
- Alta en la Seguretat Social agraria (RETA o SETA).
- Exercir l’activitat agraria i treballar en la mateixa de manera directa i personal.
- Residir en l’ámbit territorial en qué radique l'explotació agraria.



Titularrtat compartida de les explotacions agraries

Beneficis
associate amb la inscripció al PETICOM

- Bonificado en quotes de la Seguretat Social.
- Beneficis en la percepció d’ajudes.
- Avantatges a l'hora d accedir a la condició d’explotació agraria prioritaria.
- Accés preferent en activitats de formació i assessorament.

L
CONEGAEL
SERVE/DE

pmmociódela
.domen

L AMBIT RURAL

2
Conselleria d*Agricultura. Desenvolupament Rural. Emergencia Climática ¡ Transicio Ecológica 
Di recelo General de Desenvolupamerrt Rural. Subdirecció Genera! cfAcció Territorial

E I
O) I
c

Funcionsj:. •;^3

2
- Facilitar la incurporació de les dones en l ámbit rural ais sectors economics i mittorar tes seues 

condicions, reconeixent-les professionalment i promocióhañt la seua evolució dins dels sectors 
economics i especialment de l'agrari i de lagroalimentari.

• Impulsar i difondre les actuacions que fomenten la visibitització de les dones.
• Fomentar la participació de les dones en els ámbits de presa de decisions.
• Ser furum de detecció i/o transmissió dé riecessitats reals de les dones de l’ámbit rural, en general i 

del sistema agroalimentari en particular, tractant de cercar vies de solució i/o millora ¿’aqüestes.
• Actuar com a departament de col-laboració amb institucions i agents socials que treballen 

per la igualtat d oportunitats de les dones dins dels ambits esmentats.
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Enlla90s d’interés
Ministeri d’Agricultura. Pesca i Alimentado
www.mapa.gob.es/es/desarrollo-mral/temas/
igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural 
Emergéncia Climática i Transició Ecológica

www.agroambienLgva.es/es/web/desaiToUo-mral/dones-mrals

http://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-mral/temas/
http://www.agroambienLgva.es/es/web/desaiToUo-mral/dones-mrals


Titularitat
Professionalitzar l'activitat agraria de les dones.

explotacions 

agráries.
ObjeCtBUS Fomentar la Igualtat ¡ millorar la

qualitat de vida del medí rural.

Millorar la partidpació femenina en 
les organitzacions agraries.
Visibiützar les dones en les explotacions agráries.

Ajudar a l assentament de la poblado rural.
Donar suport a [ agricultura familiar.
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Per a més informació poden contactar amb
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural. Emergéncia Climática i Transició Ecológica 
Servei d'Ajudes Estructuráis. Teléfon: 961 247 253. Email: titularidadcompartida@gva.es 
Oficina Comarcal Agraria més propera https://agroambient.gva.es/es/web/oca/inici

mailto:titularidadcompartida@gva.es
https://agroambient.gva.es/es/web/oca/inici

