
O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do
Medio Rural co dobre obxectivo de evitar o abandono da terra agraria e de
poñela a disposición de todas aquelas persoas que a necesiten para usos
agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e patrimonio ou
outros usos de interese social.. 
A función principal do Banco de Terras é a de dinamizar e mediar entre as
persoas propietarias e aquelas que precisan terras, así como dar garantías,
confianza e seguridade na xestión e no uso das fincas.
Se vostede posúe terras e lle interesa ofrecer as súas parcelas ao Banco de
Terras de Galicia ou ben se necesita terras para levar a cabo o seu proxecto,
pode atopar no Sistema de Información de Terras de Galicia – Banco de
terras as parcelas dispoñibles, así como consultar os trámites que hai que
levar a cabo para cada un dos casos. Pode ademais realizar parte dos
trámites a través de Internet, así como coñecer o estado de tramitación dos
seus expedientes.

BANCO DE TERRAS
Poñer a disposición a terra abandonada

INCORPORACIÓN DE FINCAS

Información básica:

Calquera persoa que precise terras
para desenvolver ou ampliar unha
explotación agraria e/ou forestal ou
para desenvolver un proxecto, pode
dirixirse ao Banco de Terras. Nel
poderá atopar unha relación
permanentemente actualizada das
fincas que están dispoñibles e solicitar
o seu arrendamento ou cesión por un
período de tempo determinado.
Para arrendar unha parcela é
necesario realizar unha solicitude de
arrendamento.
Unha vez rexistrada a solicitude, o
Banco de Terras porase en contacto
con vostede comunicándolle se foi
aceptada ou non e indicaralle o
procedemento a seguir para
formalizar o arrendamento.
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1
 

ARRENDAMENTOS

Garantía de cobro da renda de
referencia
Garantía de que a finca vai ser
utilizada correctamente
Garantía de que no momento en
que a persoa propietaria recupere
a finca, esta se lle vai a devolver
como mínimo nas mesmas
condicións de uso nas que a
incorporou

Calquera propietario pode incorporar
as súas parcelas ao Banco de Terras
de forma totalmente voluntaria e
gratuíta. Na relación contraida entre o
propietario e o Banco de Terras
establécense as condicións de
incorporación da finca  así como as
garantías que lle ofrece o Banco:

https://sitegal.xunta.gal/


O Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) é a ferramenta web na
que se poden consultar e solicitar as parcelas que están incorporadas ao Banco
de Terras de Galicia.

O SITEGAL, a través desta páxina web: https://sitegal.xunta.gal ten unha lista
actualizada de todas as parcelas dispoñibles no Banco de Terras de Galicia que
vostede poderá consultar dende calquera ordenador conectado a Internet.

Para máis información:

SITEGAL

https://agader.xunta.gal/gl/banco-de-terras/

          981 530 500 - www.unionsagrarias.org

http://sitegal.xunta.gal/

