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1. Creación

2007

•LEI 7/2007, do 21 de maio, de medidas 
administrativas e tributarias para a conservación da 
superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia.

• Declaración de predio en abandono

• Banco de Terras de Galicia

2011

•Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de 
terras

• Ampliación campo actuación do Banco

•Posición activa e derogación medidas



Propietarios Produtores
Incorporacións Arrendamentos

2. Como funciona (1)

20071500745



Masas comúns de proxectos de concentración parcelaria unha
vez finalizados (acordo firme)

Propietarios:

 Dereitos de uso vs dereitos de superficie

 Voluntario

 Autorización para alquilar as terras

 Mentres a parcela non está arrendada a xestión e mantemento
da parcela é responsabilidade do propietario

3. Como funciona: incorporacións

20083201412



Propiedade: so para o caso das masas comúns

 Gratuíto: administracións públicas para fins sociais

 Non gratuíta: colindantes, poxas

Uso: arrendamentos

 Agrogandeiros

 Forestais

 Conservación da Natureza

20072700273

4. Como funciona: arrendamentos



Propietarios Produtores
Incorporacións Arrendamentos

5. Como funciona (2)

Garantías:
• Bo uso
• Renta
• Recuperación da parcela

Garantías:
• Uso durante o contrato
• Renta
• Asesoramento

20083200453



Documentación que acredite a propiedade

Documentación de identidade

Número de conta

 Resolución de incorporación

 Contrato de incorporación:

Propietario

Agader: Banco de Terras de Galicia

 De forma indifinida ata que o propietario decida retirar a
parcela do Banco de Terras

Autoriza ao Banco de Terras a alquilar a parcela:
» Agrícola: 5 anos

» Forestais. 20 anos

6. Como se incorpora unha parcela



https://sitegal.xunta.gal

7. Oferta de parcelas incorporadas(1)

https://sitegal.xunta.gal/
https://sitegal.xunta.gal/
https://sitegal.xunta.gal/
https://sitegal.xunta.gal/
https://sitegal.xunta.gal/
https://sitegal.xunta.gal/
https://sitegal.xunta.gal/


8. Oferta de parcelas incorporadas(2)



9. Arrendamento de parcelas (1)

 Soamente en dous períodos do ano:

 Marzo – Abril

 Outubro – Novembro

 Solicitude: SITEGAL + REXISTRO XUNTA

 DNI

 Documentación conta bancaria

 Persoas xurídicas:

 CIF

 Estatutos e escrituras

 Información a aportar

 Aproveitamento principal:

 Agrícola / Pecuario

 Forestais: Madeireiro/Biomasa/Leña/Outros

 Duración solicitada

 Renta ofrecida

 Outras condicións



12. Arrendamento de parcelas: Sen Concorrencia

Estudo da solicitude

Requirimento de documentación

Resolución

 Recurso de alzada

 Contencioso

 Se a resolución é positiva: Contrato de arrendamento

 Ao finalizar avísase ao arrendatario da finalización

Non cabe prórroga

 Posibilidade de solicitar de novo a parcela

 A renta se cobra anual e por anticipado

Duración: 1 ano prorrogable ata a duración máxima
concedida



13. Arrendamento de parcelas: Con Concorrencia (1)

Que sucede se varias persoas solicitan a finca ao mesmo tempo?.
Dúas situacións

1. Cando un solicitante pediu a parcela para un aproveitametno
agrícola:

1. Preferencia: Solicitude agrícola, denegaranse as forestais

2. Cando todos os solicitantes pediron a parcela para usos
forestais:

1. Aplícanse os criterios de concorrencia forestal



14.Arrendamento de parcelas: Con Concorrencia (2)



15. Arrendamento forestal: especificidades (1)

 Débedas con Agader: non pode ser adxudicatario (todos os
aproveitamentos)

 Castiñeiro para froito e similares: Aproveitamento forestal
(Categoría Outros aproveitamentos forestais)

 Aproveitamentos forestais permitidos:

 Biomasa / Leña / Outros aproveitamentos forestais: sempre que
a normativa o permita

Madeireiro:

 Sempre que a normativa o permita

e

 Sempre que o propietario o autorice.

 No caso de masas comúns: Idoneidade forestal:

 50 metros de vivendas /construccións: non se
admite

 En función do uso e aproveitamento do entorno
dos 150 metros



16. Arrendamento forestal: especificidades (2)



17. Arrendamento forestal: especificidades (3)

Aproveitamento compatible coa normativa, en especial lexislación
en materia forestal, augas, urbanística e patrimonial

É de aplicación a ORDE do 19 de maio de 2014 pola que se
establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos
e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais
de Galicia. (DOG 5.06.2014)

Modelos silvícolas

Boas prácticas forestais



18. Arrendamento forestal: especificidades (4)

Non se admite a plantación en distritos non incluidos no modelo

Adhesión obligatoria ao modelo (artigo 7 e 8 Orde 14 maio)

De tratarse dunha especie forestal distinta das incluídas nos
modelos requiriraselle memoria/plan explotación



19. Arrendamentos pactados (1)

1)Contrato de incorporación entre o Banco de Terras e os propietarios

2)Contrato de arrendamento entre o Banco de Terras e os produtores

3) PACTO DE ARRENDAMENTO entre propietarios e produtores: duración, prezo e
condicións de arrendamento

Produtor

Propietario



20. Arrendamentos pactados (2)

20103200141 …



21. Proxectos de mobilización de terrras
 Posta en valor e recuperación produtiva de zonas maioritariamente

abandonadas:

 Superficie mínima 10 hectáreas (admisible 3 hectáreas – motivación)

 Uso: respectarase a clasificación inicial ou cambiarase conforme a normativa

 Xestión polo Banco de Terras:

 Incorporación voluntaria pero obligación a manter as parcelas consonte
boas prácticas agroforestais

 Arrendamento: empresas agrarias, asociacións de produtores ou
explotacións individuais: cesión pactada de mútuo acordo

 Bosques comunais - sen mediar incorporación/arrendamento

 Integración cautelar – respecto aos dereitos dos titulares: en
investigación, descoñecidos, non identificación do propietario,
proindiviso sen acordo sobre a xestión

 Execución obras necesarias, non requiren título habilitante urbanístico

(artigo 47 bis – Lei 6/2011)







22. Resultados despois de 10 anos

• Desde o comezo

• 2994 contratos asinados
desde 2007

• 87 contratos conservación
natureza

• Mais de 2200 parcelas
cedidas en propiedade para
fins sociais (concellos)

• 20/02/2019

Provincia Nº Parcelas Area (ha)

A Coruña 3.875 2.069,39

Lugo 2.390 1,725,85

Ourense 2.555 1.049,65

Pontevedra 1.545 502,22

Total Galicia 10.365 5,347,10

Nº 
Parcelas

Area

Alquilada 1.578 1.393,18

En proceso 1.343 1.126,29

Dispoñible 4.365 1.148,94

Non dispoñible 3.079 1.678,69



Moitas gracias pola vosa atención

20101500124


