Lei de recuperación
da terra agraria de Galicia
A recuperación de terras agrarias, prioridade dos fondos comunitarios para o desenvolvemento rural
Os instrumentos e os medios para a recuperación de terras
Polígonos agroforestais
Agrupacións e actuacións de xestión conxunta
Aldeas modelo
A importancia das entidades colaboradoras

Necesidade da lei

• Importancia do sector agrario en Galicia
• Unha das demandas máis importantes das explotacións
agrogandeiras e forestais galegas é a de máis base territorial
• Hai tamén unha demanda de novos emprendedores interesados
en desenvolver a súa actividade no sector primario galego
• Estrutura da propiedade complexa:
• 11.000.000 parcelas (28% das de España)
• 1.600.000 titulares (20% titulares nacionais)
• 1,7 ha/propietario
• 2.500 m2 superficie media de parcela (incluíndo MMVV)

Exposición de motivos
Obxectivo
• Recuperación produtiva das terras agroforestais:
• Uso agrícola, gandeiro e forestal
• Competitividade das explotacións agrarias
• Protección dun recurso escaso e adaptación ao cambio climático
• Seguridade alimentaria
• Función social do dereito de propiedade
• Futura PAC: extensificación e gandeiría en sistemas extensivos

Exposición de motivos
Características
• Complementaria con reestruturacións parcelarias:
• Parcelarias: zonas con explotacións e aproveitamento agrario
• Instrumentos recuperación: priorización da recuperación en zonas abandono e
infrautilización
• Beneficiosa para propietarios e produtores
• Ditame da Comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da
política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal
de Galicia, do 31 de xullo de 2018
• 22 recomendacións sobre a necesidade da ordenación de usos agrarios, a
mellora do coñecemento da titularidade e o fomento da mobilidade de terras
• 43 recomendacións en total
• Tramitación parlamentaria:
• OPAs, colexios profesionais, asociacións, ...
• 279 emendas adoptadas: 137 PP, 117 PSG (47%), 25 BNG (32%)

Exposición de motivos
Solucións
• Coñecemento preciso da estrutura da propiedade
• Investigación da propiedade rústica galega de ilocalizables
...xestión das fincas dende o inicio do processo
• Seguridade xurídica e rendibilidade económica para
propietarios e destinatarios da terra
...cun catastro renovado e a súa inscrición no rexistro
• Loita contra o abandono
Declaración de abandono

Exposición de motivos
Solucións
• Fragmentación da propiedade e uso do solo, desestruturación
Vulnerabilidade fronte a lumes, baixa eficiencia das
actividades agroforestais

Planificación integral do territorio rural e dos usos do solo rural
…coloquemos cada cousa no seu sitio
Catálogo de solos agropecuarios e forestais

Exposición de motivos

Solucións
• Índice de mobilización de terras baixo

Instrumentos de mobilización:
Impulso e axilización do Banco de terras
…funcionará como intermediario
Creación do Banco de explotacións
…evitando o peche de explotacións rendibles

Exposición de motivos

Solucións
Diminución da superficie agraria, carencias base estrutural das
explotacións e necesidade de extensificación

Instrumentos de recuperación da terra agraria:
• Polígonos agroforestais (iniciativa pública e privada, cortalume)
• Agrupacións e actuacións de xestión conxunta
• Aldeas modelo

Título preliminar
Título I. Organización administrativa e suxeitos intervenientes
Consellería, Agader, consello de xestión, comisión de prezos, outros suxeitos

Título II. Ordenación de usos e planificación
Investigación da titularidade, revisión, sitegal, mapa de usos e catálogo de solos

Instrumentos de ordenación

Título III. Instrumentos de mobilización
Banco de terras, banco de explotacións

Título IV. Procedementos de mobilización

Instrumentos de mobilización

Declaración de abandono, funcionamento do banco, permutas

Título V. Instrumentos de recuperación
Polígonos agroforestais, actuacións de xestión conxunta, aldeas modelo

Título VI. Procedementos de recuperación
Polígonos públicos (cortalume), polígonos privados, aldeas modelo

Título VII. Instrumentos de fomento
Disposicións xerais, medidas fiscais e financeiras

Título VIII. Normas de control, inspección, infraccións e sancións

Instrumentos de recuperación

Título preliminar
Art. 1-4
Obxecto e obxectivos xerais:
Establecer o marco xeral para a xestión da terra
agroforestal, a súa ordenación de usos, a loita contra
o seu abandono e o fomento da súa recuperación.
Ámbito:
Terras agroforestais, prioritariamente a aquelas que
se encontren en situación de abandono ou
infrautilización, asentamentos de poboación en zonas
rurais e explotacións agropecuarias.
Definicións

Título I. Organización administrativa e suxeitos
Capítulo I. Competencias e organización administrativa (art. 5-20)
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
AGADER
Funcións:
• Estratexias, plans integrados, políticas de desenvolvemento rural
• Investigación da propiedade
• Instrumentos de mobilización e recuperación
• Proxectos piloto
• Adquirir, allear, permutar e arrendar predios, edificación no rural, explotación
agrarias e calquera outros bens e dereitos de natureza rústica coas finalidades
e termos previstos nesta lei

Título I. Organización administrativa e suxeitos
Capítulo I. Competencias e organización administrativa (art. 5-20)
Consello de xestión da terra agroforestal: funcións consultivas
Comisión técnica de prezos e valores: estudo da evolución
temporal dos prezos das terras agroforestais
Banco de terras de Galicia: instrumento de intermediación
Banco de explotacións: xestión e finalidade.
Agrupacións de xestión conxunta: mobilizar, produción e
comercialización e xestión sustentable
Entidades colaboradoras:
• Entidades locais
• GDR
• Entidades asociativas de ámbito agroforestal, organizacións
profesionais e sindicatos agrarios
• Cooperativas
• Colexios profesionais do ámbito agroforestal
• Entidades sen ánimo de lucro con obxectivos común aos da lei

Título II. Ordenación de usos e planificación
Capítulo I. Instrumento de ordenación (art. 19)
Investigación da titularidade

10 anos

Título II. Ordenación de usos e planificación
Capítulo I. Instrumento de planificación (art. 24-33)
Mapa de usos agroforestais de Galicia
Catálogo de solos agropecuarios e forestais:
1. Clasificará a totalidade dos terreos agroforestais en
agropecuarios e forestais
2. En cada un deles identificará os solos de alta
produtividade agropecuaria e forestal  solo rústico de
protección agropecuaria e forestal (lei 2/2016 do solo de
Galicia)
3. Establecerá a regulación de usos permitidos, prohibidos
e autorizables
4. Catálogos parciais: ámbitos delimitados especificamente

Título II. Ordenación de usos e planificación
Capítulo I. Instrumento de planificación (art. 24-33)
Catálogo de solos agropecuarios e forestais
Coordinación con outros instrumentos de ordenación territorial
1. Prevalece sobre a información do solo rústico do planeamento urbanístico
2. Delimita terreos agropecuarios e forestais para a aplicación de calquera
normativa sectorial ou ambiental
3. Faixas secundarias biomasa  SR Protección Agropecuaria (agás frondosas)
4. Informe de medio rural na elaboración de PXOM, PBA, PBM e instrumentos de
OT sobre consecuencias da perda dos valores produtivos da terra agroforestal

Título III. Instrumentos de mobilización de terras
Capítulo II. O Banco de Terras de Galicia (art. 35-38 e art. 42-61)

Título III. Instrumentos de mobilización de terras
Capítulo VI. O Banco de Explotacións (art. 39-41)
Xestionado por AGADER
Funcións
• Elaborar e publicar listado de explotacións
• Facilitar a intermediación
• Asesoramento no redimensionamento das explotacións
Inclusión no Banco de Explotacións
• Non acrediten a súa continuidade e teñan recibido axudas
• Estarán incluídas no banco un máximo de 2 anos
• Intermediación do Banco de explotacións no negocio
xurídico

Título IV. Procedementos de mobilización de terra agroforestal
Capítulo I. Declaración da abandono ou infrautilización (art. 42-44)

Título IV. Procedementos de mobilización de terras
Capítulo VI. Permutas de especial interese agrario (art. 62-66)
Permutas de especial interese agrario
FOMENTO:
a) Adecuación ao Catálogo
• Asesoramento e mediación
• Traballos de limpeza
b) Incluídas en reestruturación parcelaria
• Convenio con catastro
c) Polígonos, aldeas e agrupacións de xestión conxunta
• Predios do Banco de Terras para completar
parcelas substitutas en encravados
d) Eliminación de servidumes de paso
• Liñas de axuda para inmatriculación rexistral
e) Con parcelas de AGADER
• Non necesidade de licencia de segregación
f) Eliminación de encravados
Por Resolución de AGADER
Permutas sen modificación de estremas
AGADER colaborará en traballos técnicos, asesoramento, valoración
e intermediación. Diferencia valor <50%
Permutas con modificación de estremas
AGADER realizará o estudo técnico de reestruturación das parcelas
Permutas para eliminación de encravados
Intermediación de AGADER cando non hai acordo

Título V. Instrumentos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo I. Polígonos agroforestais (art. 67-72)
Características xerais
• Iniciativa pública ou privada
• Posibilidade de reestruturación da propiedade
• Abandono superior ao 50% (agás polígonos cortalume ou
compromiso dos propietarios de poñer en produción)
• Zonas con acordo >70% superficie (agás polígonos cortalume)
• Zonas prioritarias:
- Concentracións parcelarias con >50% abandono
- Áreas cortalume
- Zonas con acordo >70% superficie desde o inicio
• Iniciativa pública:
- Concorrencia competitiva
- Caso específico: polígonos CORTALUME
• Iniciativa privada:
- Acordo do 70% da superficie desde o inicio
- APP solicitante

Título V. Instrumentos de recuperación e posta en valor de terras

POLÍGONOS AGROFORESTAIS

Título VI. Procedementos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo I. Polígonos agroforestais
Procedemento – iniciativa pública (art. 83-101)

Título VI. Procedementos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo I. Polígonos agroforestais
POLÍGONOS CORTALUME
• Aplicación exclusiva en áreas cortalume,
delimitadas en base á minimización da
probabilidade de expansión dos incendios
• Poderá exceptuarse o requisito de abandono > 50%
• Contidos do proxecto básico + proxecto obras
• Non se esixirá compromiso do 70% dos titulares
• Poderán ser obxecto de desenvolvemento directo
ou indirecto pola AGADER

Título VI. Procedementos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo I. Polígonos agroforestais
Procedemento – iniciativa privada (art. 103-109)

Título V. Instrumentos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo I. Agrupacións e actuacións de xestión conxunta (art. 73-78)
Disposicións xerais
• Xestión e aproveitamento conxunto – NON reorganización da propiedade
• Poderán solicitar Declaración Utilidade Pública da súa actuación de xestión
conxunta
• Agrupacións forestais  Lei 7/2012 de montes de Galicia (Disposicións finais)
• Agrupacións agrogandeiras  desenvolvemento regulamentario
• Créase o Rexistro de agrupacións agroforestais de xestión conxunta

Título V. Instrumentos de recuperación e posta en valor de terras
AGRUPACIÓNS DE XESTIÓN CONXUNTA
Requisitos
• Superficie > 10 ha
• Compromiso de pertenza polo tempo de
vixencia da actuación
• Disposición dos dereitos de uso >70% superficie
• Non se tocan os marcos
• Desaparecen as distancias no interior do
perímetro
• Require unha xestión conxunta e sostible

Título V. Instrumentos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo III. Aldeas modelo (art. 79-82)
ALDEAS MODELO
Principios xerais
• Recuperación de terreos agrícolas circundantes
e do núcleo
• Plan de dinamización do núcleo rural das aldeas
modelo
• Completamente voluntario
• Arrendase a través do Banco de terras
• O propietario deixa de pagar por desbrozar e
comeza a cobrar por arrendar

REDE DE ALDEAS MODELO

Título VI. Procedementos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo II. Aldeas modelo (art. 110-117)

ESPAZOS AGRARIOS DE
EXPERIMENTACIÓN

Título V. Instrumentos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo III. Aldeas modelo (art. 118-121)
Plans de dinamización do núcleo rural das aldeas modelo
• Actuacións de rehabilitación e renovación e rexeneración dos espazos públicos
• AGADER: Modelo de plan de dinamización do núcleo rural das aldeas modelo
• Contido dos plans de dinamización do núcleo rural das aldeas modelo:
• Ámbito
• Análise e diagnose:
- Estudo da edificación
- Identificación de titulares
- Estudo de dotacións e equipamentos
- Estudo de espazos libres
- Análise da poboación residente e das actividades económicas
- Estudo do comercio de proximidade
• Proposta de intervención: relación e localización de obras
• Memoria económica
• ...

Título V. Instrumentos de recuperación e posta en valor de terras
Capítulo III. Aldeas modelo (art. 117-120)
Plans de dinamización do núcleo rural das aldeas modelo
• Procedemento dos plans de dinamización do núcleo rural das aldeas modelo:
• O concello elabora o proxecto do plan
• AGADER tramita o plan: remisión aos distintos departamentos da Xunta de Galicia
• Aprobación do plan pola Xunta de Galicia por proposta da consellería de medio rural

Título VII. Instrumentos de fomento da recuperación
Artigo 126. Medidas de fomento
MEDIDAS DE FOMENTO

Título VII. Instrumentos de fomento da recuperación
MEDIDAS FISCAIS

Título VII. Instrumentos de fomento da recuperación
Disposición derradeira primeira. Modificación Decreto lexislativo
1/2011 ... en materia de tributos cedidos polo Estado
• Dedución na cuota autonómica do IRPF por:
- investimento en empresas agrarias
- adquisición e rehabilitación de vivendas en aldeas modelo (15 % sobre unha base máxima de 9000 €)
• Redución no imposto de sucesións e donacións:
- predios incluídos en instrumentos de recuperación
• Imposto de patrimonio:
- dedución por investimentos en empresas agrarias
- dedución por adscrición de bens a instrumentos de movilización e recuperación das terras agrarias
• Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentais:
- dedución por arrendamento de predios rústicos
- dedución por transmisión, arrendamento ou cesión temporal de terreos incorporados ao Banco de terras
- dedución para transmisións de solo rústico
- dedución para elementos afectos a explotacións agrarias

Título VII. Instrumentos de fomento da recuperación
MEDIDAS FISCAIS

POLÍTICAS COMUNITARIAS

Desenvolvemento
integrado e sostible
de zonas rurais

Acción da UE en favor das aldeas
intelixentes
A revitalización das zonas rurais a
través da acción Smart Villages

Extensificación
Agricultura ecolóxica
Ecoesquemas
Arquitectura verde

Estratexia da Granxa á Mesa
Estratexia de Biodiversidade
2030

Lei de recuperación da terra agraria de Galicia

Moitas gracias

