
Unha aldea modelo é un tipo de instrumento de recuperación da terra agraria
que ten como obxectivo poñer en produción, de xeito sustentable, as terras
abandonadas de alta capacidade produtiva que rodean os núcleos de
poboación, contribuíndo así á creación de actividade agrogandeira e á redución
do risco de incendios.

ALDEAS MODELO
Novo instrumento de recuperación da terra agraria

Información básica:
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2
 

As terras perimetrais da aldea deben estar na súa maioría nun estado de
grave abandono, ao tempo que deben ter unha boa capacidade produtiva.
É necesario o acordo das persoas propietarias dun mínimo do 70% da
superficie.
As persoas propietarias dos terreos comprométense a incorporalos ao Banco
de terras por un período mínimo de 10 anos.

Condicións

É un instrumento totalmente voluntario; se o propietario non quere participar,
as súas terras quedan excluídas.
Non se reestruturan as parcelas, é dicir, non se tocan os marcos.
As parcelas son arrendadas ás persoas propietarias a través do Banco de
terras, polo que estes conservan a súa titularidade.
Préstase especial atención ao mantemento, conservación e recuperación das
infraestruturas agrarias (valados e rede de camiños interiores).
É unha actuación respectuosa e sostible, ligada fundamentalmente a
producións tradicionais e preferiblemente ecolóxicas.
Formarán parte dunha Rede de Aldeas Modelo para xerar sinerxías e compartir
coñecementos.

Características

Fundamento legal

Artigos 79 e seguintes da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra
agraria de Galicia.
Artigos 47.bis e 47.ter da Lei 6/2011 de mobilidade de terras.



Para máis información:

Mapa das aldeas modelo en Galicia

https://agader.xunta.gal/gl/recuperacion-de-
terras/aldeas-modelo/
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Bustelo de Fisteus
(Quiroga)
Infesta (Monterrei)
Meixide (A Veiga)
Moreda (Folgoso do
Courel)
Muimenta (Carballeda
de Avia)
Pedrosa (Riós)
Penedo (Borborás)
Reboredo (Pereiro de
Aguiar)
Trelle (Toén)
Xacebáns (Quintela de
Leirado)

As guías de ordenación
produtiva son un
documento técnico no que
se definen os usos
produtivos máis acaídos
para a explotación das
parcelas incluídas na
Aldea Modelo. 
Actualmente contan con
esta guía, 10 aldeas
modelo :

Exemplo: Vista xeral da Aldea Modelo de Bustelo de Fisteus


