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Introdución

A LEI 11/2021, do 14 de maio, de recupera-
ción da terra agraria de Galicia, ten como 
finalidade a recuperación das terras 
agrarias de Galicia para uso agrícola, 
gandeiro e forestal. 

Ten por obxecto establecer o marco xeral 
para a xestión da terra agroforestal, a súa 
ordenación de usos, a prevención e a loita 
contra o seu abandono, o fomento da súa 
recuperación e a incorporación de persoas 
mozas á actividade agraria, co fin de 
garantir a sustentabilidade do sector 
agroforestal.

Permite, non só facer fronte ao reto 
demográfico ao promover a recuperación 
de asentamentos poboacionais que 
progresivamente veñan a reducir o 
problema do despoboamento do rural, 
senón que tamén constitúe unha aposta 
clara pola igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes, na medida en que 
facilita a mobilidade e dispoñibilidade de 
terras e crea unhas condicións de desen-
volvemento das iniciativas de emprende-
mento agrogandeiro e forestal máis 
equitativas entre xéneros.

A principal motivación desta lei é loitar 
contra o abandono e a infrautilización das 
terras e facilitar base territorial suficiente 
a aquelas explotacións que a precisan, á 
vez que procurar anticiparse aos incendios 
e traballar, en definitiva, pola recuperación 
demográfica e pola mellora da calidade de 
vida da poboación no rural.
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Minifundio, fragmenta-
ción e abandono

Unha parte importante do solo rústico de 
Galicia está composta por pequenas 
parcelas dispersas pertencentes a propie-
tarios, na súa maioría, desligados do rural, 
froito, fundamentalmente, dun proceso de 
desagrarización que reduciu a poboación 
activa empregada na agricultura a menos 
da décima parte da que tiña hai cincuenta 
anos e que supuxo unha notable diminu-
ción da superficie agraria útil galega.

Paralelamente, non se produciu un 
crecemento proporcional do tamaño das 
explotacións, o que se traduciu nun forte 
incremento do abandono das terras 
agrarias, as cales, en moitos casos, son 
terras de alta ou moi alta produtividade.

Este abandono, e a inexistencia dunha 
ordenación territorial dos usos agrofores-
tais é a causa de importantes problemas 
ambientais e socioeconómicos, entre os 
que destacan a vulnerabilidade fronte aos 
incendios e a baixa eficiencia das activida-
des agrarias.

Está demostrado que o abandono e a 
desordenación de usos favorece o incre-
mento dos lumes e tamén a súa virulencia.

Por todo isto, é necesario proporcionar 
ferramentas orientadas a acadar unha 
superficie agraria útil e unha superficie 
media das explotacións próxima ás medias 
nacionais e europeas.
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Obxectivos xerais da Lei 
11/2021

Promover a recuperación produtiva das 
terras agroforestais de Galicia, desenvol-
vendo para iso mecanismos de posta en 
valor baseados nos arrendamentos, nas 
cesións, nas permutas ou nas transmisións 
da titularidade das terras por calquera 
medio válido en dereito, así como na xestión 
conxunta das terras.

Previr e loitar contra o abandono das terras 
agroforestais, establecendo medidas de 
recuperación, agrupación, redimensiona-
mento, mellora estrutural e de infraestrutu-
ras que faciliten a súa mobilización para uso 
agroforestal e prestando atención especial 
ao fomento da constitución de iniciativas de 
xestión e aproveitamento conxunto das 
terras recuperadas.

Coordinar as actuacións das diferentes 
administracións que teñan relación 
directa ou indirecta coa xestión das terras 
agroforestais, loitar contra o seu abandono 
e obter datos útiles para esas finalidades, 
así como crear un fondo documental e 
unha rede de intercambio de datos e 
información que contribúa a ese fin.

Facilitar a ordenación das terras agrofores-
tais, mediante a súa identificación cartográ-
fica e a ordenación dos seus usos, especial-
mente nas áreas con especiais valores 
produtivos, definidas consonte o estableci-
do na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia, así como daqueloutras con 
especiais valores patrimoniais, ambientais 
ou paisaxísticos, de maneira que se contri-
búa ao necesario equilibrio entre o aprovei-
tamento das terras conforme a súa aptitude 
máis acaída e o respecto aos valores 
patrimoniais, ambientais e paisaxísticos.

Contribuír ao coñecemento preciso e veraz 
da estrutura da propiedade rústica en 
Galicia, da súa titularidade, dos prezos de 
transferencia e do grao de mobilidade cara á 
mellora da transparencia de mercado, dos 
niveis de abandono e, en xeral, de todo 
canto contribúa a devolver unha imaxe 
rigorosa da situación e da evolución do 
sector agroforestal.

Facilitar a posta en contacto entre as 
persoas emprendedoras de proxectos 
agroforestais e as persoas titulares de terras.
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Apoiar as explotacións agroforestais 
mediante a aplicación de medidas de 
fomento co obxectivo de contribuír á 
mellora da súa competitividade e da súa 
capacidade de resiliencia.

Acadar unha superficie agraria útil galega 
próxima á media nacional ou europea, así 
como facilitar que as explotacións 
agroforestais dispoñan de base territorial 
suficiente para garantir a súa viabilidade 
económica e unha acaída orientación da 
súa actividade.

Favorecer o mantemento da poboación 
vinculada á actividade agroforestal, 
promovendo e recoñecendo o papel da 
muller en condicións de igualdade e a 
remuda xeracional coa incorporación de 
persoas mozas ás explotacións, así como 
fomentar que as novas explotacións 
agroforestais contribúan á renda familiar.

Afianzar a actividade agroforestal como 
actividade económica de referencia 
fomentando o seu desenvolvemento, así 
como o doutras actividades complemen-
tarias que sexan compatibles co respecto 
dos valores naturais, a conservación do 
patrimonio cultural de interese agrario e a 
integridade da contorna.

Incentivar as producións agroforestais 
sustentables e, en especial, a produción 
ecolóxica, os sistemas gandeiros de 
carácter extensivo e a xestión forestal 
sustentable.

Impulsar instrumentos innovadores en 
materia de acceso á terra que favorezan a 
incorporación de persoas mozas á 
actividade agraria.

Xerar condicións favorables para os 
procesos de transferencia de coñecemen-
to a través de proxectos de investigación e 
innovación destinados á mellora da 
capacidade produtiva da terra e a garantir 
a provisión de servizos ecosistémicos.

Fomentar a conservación da produtivida-
de e o bo estado das terras agropecuarias 
e forestais, mellorar a capacidade produti-
va das terras existentes, asegurar a súa 
biodiversidade e evitar a degradación dos 
solos.

Proporcionar ferramentas orientadas a 
acadar unha superficie agraria útil 
próxima ás medias nacional e europea, 
procurando que os terreos aptos para o 
cultivo de producións ligadas ás explota-
cións agrogandeiras sexan obxecto de 
recuperación prioritaria para o dito uso 
agrogandeiro.
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Instrumentos de
 Ordenación

Investigación da titularidade
A consellería con competencias en medio 
rural, a través da Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural, poderá promover a 
investigación sobre a situación de inmobles 
existentes en solo rústico ou en solos de 
núcleo rural dos que non se teña certeza 
sobre a súa titularidade.

Con esta lei, os particulares poden solicitar a 
investigación da titularidade dunha parcela 
abandonada e esta será realizada pola Xunta 
de Galicia sen necesidade de recorrer ao 
Goberno central.

O obxectivo é regular a propiedade, actuali-
zar o Catastro e inscribir estas fincas no 
Rexistro da Propiedade, asignando a cada 
terreo o uso axeitado ao lugar onde estea 
situado, tendo en conta criterios económi-
cos e ambientais.

Revisión xeométrica e topográfica de 
predios
A Axencia Galega de Desenvolvemento 
Rural poderá proceder de oficio, contando 
co consentimento da persoa titular do 

predio e, se é o caso, das persoas titulares 
dos dereitos de uso ou aproveitamento, á 
revisión xeométrica e topográfica dos 
predios de terra agroforestal incorporados 
ou en proceso de incorporación ao Banco de 
Terras de Galicia dos que interese coñecer 
con precisión a súa dimensión e a localiza-
ción das súas estremas para o cumprimento 
dos obxectivos sinalados nesta lei.

Actualización de datos catastrais
Os resultados dos procedementos adminis-
trativos de investigación de titularidade e 
revisión xeométrica e topográfica recollidos 
nos artigos anteriores, así como dos proce-
dementos e instrumentos de mobilización e 
recuperación regulados nesta lei, incluíndo 
o resultado do trámite de audiencia ás 
persoas interesadas, serán notificados pola 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
á entidade responsable da elaboración e 
mantemento do catastro rústico relativo á 
Comunidade Autónoma de Galicia, para que 
proceda, de acordo coa normativa de 
aplicación, á súa incorporación a este.
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O Sistema de información de terras de 
Galicia (Sitegal)
É a ferramenta informática de titularidade 
da Axencia Galega de Desenvolvemento 
Rural empregada polo Banco de Terras de 
Galicia para a xestión integral e o desen-
volvemento das súas funcións ordinarias 
que inclúe a posta á disposición das 
persoas usuarias do Catálogo de predios 
dispoñibles. Este catálogo inclúe informa-
ción sobre a identificación, a localización, 
a superficie, as actividades admisibles e o 
prezo de saída do predio.
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Instrumentos de
 Planificación

Mapa de usos agroforestais de Galicia: 
O mapa de usos agroforestais de Galicia 
Constitúe un documento técnico que 
reflectirá o uso das terras de carácter 
agroforestal no momento da súa elabora-
ción ou, de ser o caso, da correspondente 
revisión. Este mapa servirá de base para a 
planificación das actuacións do conxunto 
dos órganos das administracións públicas, 
das entidades do sector público con 
competencias relacionadas co desenvolve-
mento rural e das entidades privadas 
interesadas, en todo o referente á ordena-
ción e xestión de usos das terras agrofores-
tais.

O catálogo de solos agropecuarios e 
forestais de Galicia
O Catálogo de solos agropecuarios e 
forestais de Galicia configúrase como un 
documento técnico flexible e de áxil 
revisión que representa o instrumento 
marco para a ordenación e xestión do 
desenvolvemento dos usos destes solos 
sobre o territorio galego. Clasificará a 
totalidade dos terreos agroforestais en 
agropecuarios ou forestais en función da súa 
aptitude produtiva actual e potencial a partir 
da análise de factores físicos, ambientais, 
estruturais e socioeconómicos. 
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Instrumentos de
Mobilizacion  Terras

O Banco de Terras de Galicia
O Banco de Terras de Galicia, dependente da 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, 
configúrase como un instrumento público 
de intermediación entre persoas titulares de 
terras agroforestais e persoas interesadas 
no seu aproveitamento que ten como 
obxectivo principal contribuír á mobiliza-
ción produtiva desas terras mediante 
arrendamentos, cesións, permutas, allea-
mentos ou calquera outro negocio xurídico.

A finalidade principal do Banco de Terras de 
Galicia é a xestión, mobilización e recupera-
ción produtiva das terras agrarias, de xeito 
que se favoreza a mellora da base territorial 
das explotacións e se asegure a correcta 
orientación produtiva destas terras.
O Banco de Terras fomentará o acceso á terra 
a cantas persoas desexen dedicarse á 
actividade agroforestal, sexa en explota-
cións existentes ou de nova creación.

O Banco de Explotacións
Actuará como un instrumento público de 
intermediación que terá como finalidade 
facilitar a posta en contacto entre persoas 

titulares de explotacións agroforestais que, 
voluntaria ou forzosamente, abandonan a 
actividade e persoas interesadas en incor-
porarse a ela, co obxectivo de garantir a 
continuidade da explotación e así loitar 
contra o seu desmantelamento e o abando-
no sobrevido das terras que a constitúen.

Entre as funcións do Banco de Explotacións 
está elaborar e publicar unha listaxe 
actualizada das explotacións susceptibles 
de intermediación, entendendo por tales 
aquelas que por razón da idade das persoas 
titulares desta, polas dificultades da súa 
xestión ou por calquera circunstancia, se 
integren, de forma voluntaria, no Banco de 
Explotacións.

Declaración de abandono ou infrautiliza-
ción de predios
Poderá ser declarado en estado de abando-
no aquel predio agroforestal no que non se 
realiza ningún tipo de actividade agrícola, 
gandeira ou forestal e que presenta unha 
cuberta herbácea, arbustiva ou arbórea 
espontánea na maior parte da súa superfi-
cie.

Exceptúanse desta definición a terra en 
barbeito e a terra cuxos valores ambientais, 
patrimoniais ou paisaxísticos deben ser 
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obxecto de protección e poden verse 
afectados polo aproveitamento agrofo-
restal.

Poderá ser declarado en estado de 
infrautilización  aquel terreo cuxa activi-
dade ou uso non coincide co uso agrogan-
deiro ou forestal identificado no Catálogo 
de solos agropecuarios e forestais de 
Galicia ou nos catálogos parciais. No caso 
dos terreos incluídos no perímetro dun 
instrumento de recuperación da terra 
agraria, tamén se considerarán infrautili-
zados aqueles que non se poñan en 
produción nas condicións establecidas na 
correspondente declaración de utilidade 
pública e interese social.

Permutas de especial interese agrario
A consellería competente en materia de 
medio rural incentivará a mellora da 
estrutura das propiedades agrarias 
mediante permutas de predios agrofores-
tais consideradas como de especial 
interese agrario.
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Instrumentos de 
recuperación de Terras

Polígonos agroforestais

Os polígonos agroforestais teñen por 
obxecto prioritario pór en produción áreas 
de terra agroforestal con boa capacidade 
produtiva que acadaron co paso do tempo 
estados de abandono ou infrautilización, 
recuperando deste xeito unha acaída 
actividade de explotación agrícola ou 
forestal.

Poderán ter por obxecto a mellora da 
estrutura territorial de explotacións xa 
existentes ou a posta en marcha de novas 
iniciativas produtivas, así como o desenvol-
vemento de áreas que, independentemente 
da súa capacidade produtiva, contan con 
especiais valores ambientais, patrimoniais 
ou paisaxísticos e nas que os procesos de 
abandono están a deteriorar eses valores. 
Neste último caso, a finalidade da iniciativa 
será a de facer compatible o aproveitamento 
produtivo coa salvagarda dos seus valores, 
aínda que primando sempre estes últimos.

Agrupacións e actuacións de xestión 
conxunta
A xestión conxunta de aproveitamentos 
agroforestais implica a obrigatoriedade da 
súa xestión e o aproveitamento de maneira 
conxunta durante o tempo de vixencia da 
correspondente actuación de xestión 
conxunta forestal ou agrogandeira e, en 
particular, o cumprimento obrigatorio das 
especificacións previstas neles. Non suporá 
a reorganización da propiedade dos terreos 
agroforestais ou predios afectados.

Créase o Rexistro Público de Agrupacións 
Agroforestais de Xestión Conxunta da 
Comunidade Autónoma de Galicia, adscrito 
á consellaría competente en materia de 
medio rural, no que se inscribirán as 
agrupacións agroforestais de xestión 
conxunta.

Aldeas modelo
Nas aldeas modelo procurarase a recupera-
ción da actividade económica e social dos 
terreos de antigo uso agrícola, gandeiro e 
forestal circundantes á aldea, e particularmen-
te daqueles que se encontren en situación de 
abandono e infrautilización, así como dos 
núcleos incluídos nelas, co obxectivo de 
permitir a súa recuperación demográfica e a 
mellora da calidade de vida da súa poboación.
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Para estes efectos, a consellaría competente 
en materia de medio rural, a través da 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, 
coordinará as súas actuacións, ademais de 
cos respectivos concellos, coas consellerías 
e entidades competentes, para promover, 
entre outras finalidades, a recuperación da 
capacidade agronómica do perímetro da 
aldea modelo, a rehabilitación e recupera-
ción arquitectónica e urbanística do seu 
núcleo e a promoción do emprego.

Localizaranse en zonas en abandono ou 
infrautilización de alta capacidade 
produtiva para un ou varios cultivos ou 
aproveitamentos, e terán por obxecto 
principal pór en produción áreas de terra 
agroforestal con boa aptitude agronómica 
que acadaron co paso do tempo estados 
de abandono e/ou infrautilización, 
recuperando deste modo unha acaída 
actividade económica agroforestal. 

Créase o Rexistro público de Aldeas 
Modelo da Comunidade Autónoma de 
Galicia, adscrito á consellaría competente 
en materia de medio rural.

Ademais, a Axencia Galega de Desenvol-
vemento Rural impulsará a creación dunha 
rede de aldeas modelo de Galicia como 
instrumento de colaboración funcional 

entre elas, tanto de aldeas modelo como 
calquera  outra  aldea  interesada. 
Fomentarase a recuperación dos núcleos 
rurais das aldeas modelo.
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Instrumentos de fomento 
de recuperación de terra 
agraria de Galicia

Medidas de fomento
A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
poderá: 
• Realizar traballos de mellora nos predios 

do Banco de Terras
• Establecer liñas de axuda destinadas á 

limpeza, cultivo ou mantemento nos 
predios do Banco de Terras.

• Executar as obras correspondentes aos 
polígonos agroforestais, ás aldeas 
modelo ou ás actuación de xestión 
conxunta.

• Conceder de forma directa axudas, e 
prestar apoio técnico e financeiro á 
tramitación respecto dos polígonos 
agroforestais, das aldeas modelo ou das 
actuacións de xestión conxunta. 

• Subscribir, directamente cos interesados 
ou con entidades financeiras, convenios 
para facilitar operacións financeiras ou a 
concesión de subvencións e outras 
axudas económicas ás persoas arrenda-
tarias dos predios. 

• Subvencionar, total ou parcialmente, os 
prezos de arrendamento ou proxectos 

previos nos polígonos agroforestais, nas 
aldeas modelo e nas actuacións de 
xestión conxunta de terras. 

• Establecer incentivos para que as 
persoas titulares de predios de terra 
agroforestal os incorporen ao Banco de 
Terras de Galicia.

Medidas fiscais 
Regulación dos incentivos fiscais adecuados 
nos impostos de carácter autonómico sobre 
os que teña competencia Galicia, así como 
nos impostos estatais cedidos á Comunidade 
Autónoma, de acordo coas competencias 
normativas asumidas respecto de cada un 
deles.

Interlocución co Estado no ámbito fiscal
A Xunta de Galicia procurará manter unha 
interlocución activa co Estado presentando 
propostas de carácter fiscal que promovan:
• O arrendamento de parcelas rústicas ao 

Banco de terras.
• A transmisión ou arrendamento das 

parcelas rústicas que se incorporen aos 
polígonos agroforestais, as agrupacións 
de xestión conxunta ou as aldeas 
modelo.

• A incorporación de axentes promotores 
aos polígonos agroforestais ou ás aldeas 
modelo.
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• O impulso das permutas de especial 
interese agrario.

• A mobilidade da terra, mediante 
bonificacións nas compravendas ou 
cesións que eviten a tributación das 
rendas percibidas e os seus efectos 
negativos noutras rendas percibidas 
(especialmente de propietarios 
residentes no rural).

• A xestión forestal sustentable.
• A competitividade das explotacións 

agrícolas e gandeiras.
• O asentamento da poboación no 

territorio rural.

Medidas fiscais para a xestión forestal 
sustentable
Configuración dun réxime fiscal específico 
para a figura do silvicultor activo.
• Redución do tipo impositivo ás 

comunidades de montes.
• Réxime fiscal que promova a figura do 

investidor industrial
• Mellores beneficios fiscais para as 

agrupacións forestais de xestión 
conxunta, para os socios das socieda-
des de fomento forestal e para 
titulares ou xestoras de montes 
abertais.

• Vantaxes para a incorporación de 
mozos á actividade forestal

• Medidas fiscais para a competitividade 

das explotacións
• Réxime fiscal específico para a figura 

do agricultor e gandeiro xenuínos.
• Mellora do réxime fiscal estatal para a 

mellora das explotacións.
• Vantaxes para a incorporación de 

mozos á actividade agrogandeira.

Medidas fiscais para o asentamento da 
poboación
• Réxime fiscal específico para negocios 

locais sustentables.
• Impulso da rehabilitación e da 

edificación con criterios de eficiencia 
enerxética.

Medidas financeiras de incentivo á 
recuperación da terra agraria de Galicia
• Axudas públicas.
• Liñas de crédito.
• Outros instrumentos como préstamos 

garantidos cofinanciados por fondos 
estruturais ou de investimento 
europeos.

• Potenciación do investimento en terra 
agroforestal dentro dos plans de 
responsabilidade social corporativa 
das empresas.

• O impulso de vehículos de investi-
mento ligados aos instrumentos de 
recuperación da terra agraria de 
Galicia.
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• Contratos temporais de xestión 
pública para o caso das agrupacións de 
xestión conxunta.

Subliñar que para optar a estas medidas 
financeiras de incentivo, os instrumentos 
de recuperación de terras deberán estar 
inscritos no correspondente rexistro.
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Inspeccións, infraccións
e sancións

INSPECCIÓNS
Poderán ser inspeccionados os predios:
• Que se encontren en situación de 

abandono ou infrautilizacion.
• Nos que se leve a cabo unha investiga-

ción da propiedade.
• Que pretendan incorporarse ó Banco de 

terras.
• Calquera que estea ou poida estar 

incluído nalgún dos instrumentos 
previstos pola Lei.

INFRACCIÓNS

Leves
• A ocupación de predios do Banco de 

terras sen cultivo ou con aproveitamen-
tos agrícolas ou gandeiros.

• O impedimento de ocupación dun 
predio polo arrendador.

• A non formalización dun contrato de 
arrendamento.

• A non comunicación á Administración da 
opción elixida en predios de menos de 1 
ha en procedementos de infrautilización 
ou abandono.

Graves
• A ocupación de predios do Banco de 

terras cando estean ocupados por 
aproveitamentos forestais.

• A non comunicación á Administración da 
opción elixida ou o incumprimento da 
realización da opción elixida en predios 
de máis de 1 ha en procedementos de 
infrautilización ou abandono.

• Os aproveitamentos distintos aos 
admitidos.

• A obstrución de inspeccións.
• Incumprimento de medidas cautelares.

Moi graves
• As accións e as omisións que dean lugar 

á concorrencia dalgunha das circunstan-
cias para que un predio sexa declarado 
en estado de abandono ou infrautiliza-
ción, sempre que o predio teña unha 
superficie superior a 10 hectáreas.

• A existencia de graves deficiencias ou o 
abandono por un axente promotor dun 
polígono agroforestal ou dunha aldea 
modelo.
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SANCIÓNS
• Infraccións leves: Apercibimento ou 

multa de ata 600€
• Infraccións graves: multa entre 600 e 

3.000€
• Infraccións moi graves: Multa entre os 

3.001 e os 6.000€. Ademais cóntanse 
con sancións accesorias:
◦ Inhabilitación durante un período 

de dous anos para seren adxudica-
tarias en calquera concepto de 
predios incorporados ao Banco de 
terras de Galicia.

◦ Decomiso definitivo da madeira 
correspondente ás especies 
arbóreas retiradas no caso de 
ocupación ilegal con aproveita-
mento forestal.
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NOTAS





Para más información contacta coa túa 
oficina de Unións Agrarias-UPA que esté 
máis preto de ti
( 981 530 500
www.unionsagrarias.org
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