
O termo municipal de Folgoso do Courel atópase enmarcado dentro da comarca de
Quiroga, no sueste da provincia de Lugo, na serra do Courel. A zona proposta como
aldea modelo atópase na contorna do núcleo rural de Moreda, na parroquia de San
Xoán de Seoane e abarca unha superficie de aproximadamente 39 ha

MOREDA
ALDEA MODELO DE FOLGOSO DO COUREL

Localización

FICHA Nº
 

3
 

Entidade menor de poboación con alto índice de abandono de terreos
Baixa densidade de poboación e cunha media de idade avanzada
Terreos con alto risco de lume forestal
Terreos con alto potencial agroforestal
Zona protexida con alto valor ambiental vinculada á posta en produción dos terreos
Execución de proxecto de mobilidade de terras en anos anteriores con alto grao de
implicación social e posta en produción de terreos con alto grao de éxito.

Características para seleccionala como aldea modelo

Oportunidades

 Alta colaboración da administración local e dos veciños
Asociacionismo local con gran interese no proxecto
Produtores locais interesados na posta en produción de terreos
Zonas de alto valor ecolóxico vinculadas ao aproveitamento das masas
Montes veciñais en man común con proxectos de ordenación de montes.
Explotacións gandeiras locais
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Para máis información:

Dificultades

https://agader.xunta.gal/gl/recuperacion-de-
terras/aldeas-modelo/

          981 530 500 - www.unionsagrarias.org

Alto grao de abandono dos terreos
Especies a protexer na zona de actuación
Zonas de protección arqueolóxica na contorna do proxecto
Dificultade de mobilidade entre predios, falta de vías de comunicación
Pouca poboación, pouco aproveitamento dos terreos, alto grao de abandono
Zonas con pendente que dificultan o traballo; necesidade de execución manual
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Propostas para a orientación produtiva dos terreos

ACTIVIDADE PRINCIPAL: Aproveitamento gandeiro en extensivo. Principalmente para
vacún de carne, así como tamén gando porcino ou ovino e cabrón. Prioridade
produción integrada e/ou ecolóxica.
ACTIVIDADES SECUNDARIAS: cultivo de castiñeiro e oliveira para a obtención de
froito

A análise da zona a nivel económico, técnico, social e ambiental permite propoñer os
seguintes usos e aproveitamentos dos terreos:

Prezo e duración

Mínimo: 5 anos e máximo: 30 anos. Para destinos forestais, máximo: 70 anos

O sistema de xestión das terras que forman parte do proxecto de aldea modelo será
a incorporación ao Banco de Terras e o seu arrendamento baixo a figura do
arrendamento pactado.


