
Voltar á produción de grandes áreas de terra con boa capacidade produtiva
en estado de abandono ou infrautilización
Mellorar a estrutura territorial das explotacións existentes ou das novas
iniciativas empresariais
Achegar a terra abandona a iniciativas formativas ou produtivas de carácter
social

Os polígonos agroforestais (PA) son unha figura de recuperación da terra para
mobilizar unha maior superficie produtiva. Os obxectivos son:

POLÍGONOS
AGROFORESTAIS

Información básica

FICHA Nº
 

8
 

Requisitos dos polígonos agroforestais

Acordo de propietarios do 70% da superficie do perímetro do proxecto 
Axentes promotores produtivos para os polígonos privados
Situación de abandono ou infrautilización dun mínimo do 50% da
superficie do polígono

Características

Existe reestructuración e agrupación
parcelaria para garantir superficies
mínimas rendibles
Pódese actuar a partir dunha superficie
mínima de 10 ha
Contémplase o acondicionamento das
infraestruturas viarias e das parcelas
Estabécense medidas de control do
acaparamento de terras
Os propietarios afectados poden decidir
que queren facer coas súas terras:

Arrendar no Banco de Terras
Poñer en produción
Vender

A Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural (AGADER) establece zonas
preferentes para o desenvolvemento de PA



Polígonos agroforestais de iniciativa pública

Polígonos cortalumes

Polígonos agroforestais de iniciativa privada

Para máis información:

https://agader.xunta.gal/gl/recuperacion-de-
terras/poligonos-agroforestais/

          981 530 500 - www.unionsagrarias.org

Minimización da probabilidade de expansión dos incendios e da superficie
afectada
Promovidos pola AGADER
Non é necesario acadar o 70% de acordo nin o 50% de infrautilización ou
abandono
Poden ser desenvolvidos pola AGADER

Un axente promotor produtivo fai a solicitude do proxecto
AGADER é responsable de:

Informe de viabilidade
Tramitación ambiental
Solicitar os informes sectoriais 
Revisar o proxecto
Acometer o procedemento de investigación de titularidade
Aprobación do polígono agroforestal

1.
2.

Zonas de concentración parcelaria cun abandono superior ó 50%
Áreas cortalumes
Cando exista o acordo dos propietarios do 70% da superficie incluída desde
o principio.

Estudo de viabilidade
Tramitación ambiental
Redacción e aprobación do proxecto básico
Convocatoria para a selección da proposta produtiva

Desenvolveranse prioritariamente en:

O procedemento é responsabilidade da AGADER:

Os adxudicatarios realizan o proxecto técnico de execución de obras que ten
que ser aprobado pola AGADER.
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Tipos de polígonos agroforestais

https://agader.xunta.gal/gl/recuperacion-de-terras/poligonos-agroforestais/

