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Definición de Minifundio 
• RAE 

• División de la propiedad rural en fincas demasiado pequeñas. 
 

• m. Finca rústica que, por su reducida extensión, no puede ser 
objeto por sí misma de cultivo en condiciones remuneradoras. 
 

• COSE. (Jornadas Prominifun León 30/07/2020) 
• MINIFUNDIO FORESTAL: aquellas superficies forestales que por 

su reducida extensión no pueden ser objeto por sí mismas de 
gestión sostenible, desde el punto de vista social, ambiental y 
económico. 
 

 



Conceptos clave identificados 

•  [Finca, terreno, propiedad] (rústica, rural, de cultivo, agraria): 
• [Dividida, delimitada] 
• [Explotada, cultivada, gestionada] 
•  sosteniblemente 
• De extensión [muy pequeña, reducida, demasiado pequeña para] 
• Con determinadas características propias: región, calidad de la tierra, 

cultivo, trabajo, capital, técnica utilizada. 
• Que POR SÍ MISMA [es antieconómica, con poca rentabilidad, con 

insuficientes condiciones remuneradoras]  
• Que [no permite, no es suficiente para] la subsistencia del 

[propietario, familia] 
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Costes 
Complejidad Global 

Simplicidad particular 
Oferta limitada 

Precio Tierra 

Diversifica riesgo 
Cofinanciación 
Medioambiente 
Social / D.Rural / Reparto 

Apego 



MINIFUNDIO FORESTAL 
SUPERFICIE FORESTAL CUYA  
[EXPLOTACIÓN, GESTIÓN]  
NO ES  
[SOSTENIBLE, RENTABLE],  
[NO PERMITE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR SU 
PROPIETARIO Y/O POR LA  SOCIEDAD] DEBIDO A DISTINTOS FACTORES: 
 Factores relacionados con el perfil del propietario 

Objetivos de gestión 
Dedicación principal/secundaria 
Distancia a lugar de residencia  
Otros  
Factores relacionados con la Administración Pública  
Imposibilidad de afrontar tramitaciones administrativas 
Imposibilidad de realizar una gestión adecuada de riesgos 

Tamaño (superficie total) y forma geométrica 
Fragmentación, parcelación (número y dispersión) 
Accesibilidad  
Factores relacionados con la propiedad: 
Desconocimiento concreto de lindes 
Propiedad colectiva (falta de acuerdos) 







 



 



RENTA FORESTAL 

[UTILIDAD, BENEFICIO, RENDIMIENTO] INCLUYENDO BIENES Y 
SERVICIOS PRIVADOS Y PÚBLICOS, CON Y SIN MERCADO. 
 
PRODUCIDO [PERIÓDICAMENTE, REGULARMENTE]  
 
POR UNA DETERMINADA SUPERFICIE FORESTAL  
 
[DE MANERA SOSTENIBLE, SIN DISMINUCIÓN DE LA RIQUEZA 
ORIGINAL, SIN DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE SUS ACTIVOS]. 
 



  

  
Juan Picos  

Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, Universidad de Vigo 



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 

AGRADECIMIENTOS AGADER y Alfredo Fernández Ríos 



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 

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

Título IV. Procedementos 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 ordenación 

Instrumentos de mobilización 

Instrumentos de recuperación 



Título IV. Procedementos de mobilización de terra agroforestal 

Capítulo I. Declaración da abandono ou infrautilización (art. 42-44) 

Moderador
Notas de la presentación
Dentro dos procedementos de mobilización, é fundamental o procedemento de declaración de abandono.Tras un proceso garantista e a realización da proba correspondente, faise unha proposta de resolución que se notifica ao titular para que elixa unha das seguintes opición: respectar unas condición mínimas de mantemento, ceder a un terceiro co compromiso do cesionario de realizar unha práctica axeitada ou incorporar ao Banco de terras. A resolución recollerá o compromiso adquirido ou en caso contrario a declaración de abandono.



Título IV. Procedementos de mobilización de terras 

Capítulo VI. Permutas de especial interese agrario (art. 62-66) 

Permutas de especial interese agrario 
a) Adecuación ao Catálogo 
b) Incluídas en reestruturación parcelaria 
c) Polígonos, aldeas e agrupacións de xestión conxunta 
d) Eliminación de servidumes de paso 
e) Con parcelas de AGADER 
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 

FOMENTO: 
•Asesoramento e mediación 
•Traballos de limpeza 
•Convenio con catastro 
•Predios do Banco de Terras para completar 
parcelas substitutas en encravados 

•Liñas de axuda para inmatriculación rexistral 
•Non necesidade de licencia de segregación 

Moderador
Notas de la presentación
A lei mellora a regulación das permutas que xa se facía na METAGA e define un tipo especial de permutas, que son as permutas de especial interese agrario, para as que se establecen unha serie de medidas de fomento.As permutas de especial interese agrario son aquelas que: Establécense unha serie de mecanismos para favorecer este tipo de permutas:Na miña opinión, unhas das medidas que máis pode favorecer estas permutas é o asesoramento e o apoio técnico de Agader (experiencias previas, metaga,…)A posibilidade de limpialas e de inscribilas en catastro por AgaderDe utilizar parcelas do banco para ampliar a superficie de parcelas substitutas de encravados (20%)A eliminación de permisos ou licencias de segregaciónA posibilidade de financiar o seu rexistro



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

Capítulo I. Polígonos agroforestais (art. 67-72) 

• 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 

Características xerais 

Moderador
Notas de la presentación
Os polígonos agroforestais son a ferramenta coa que se pretende mobilizar un maior volume de terra agraria.Diferénciase entre polígonos de iniciativa pública ou privada, e un tipo específico de polígono público denominado cortalume.Os polígonos están orientados a zonas cun abandono superior ao 50%, nas que deberá existir o acordo dos titulares do 70% da superficie e levarase a cabo a reestructuración da propiedade, é dicir, realizarase unha especie de miniconcentración parcelaria (digo mini porque a extensión dos polígonos será normalmente inferior á das CP, que teñen unha media de 800 ha, mentres que a superficie mínima dos polígonos é 10 ha).Outra característica importante dos polígonos é que se garanten as superficies mínimas rendibles para cada cultivo ou aproveitamento forestal (mentres que nas concentración parcelarias sóese acadar unha superficie ata 5 veces maior pero que non garante ningún mínimo).En canto ás diferencias entre os tipos de polígonos:Os polígonos de iniciativa pública serán de aplicación preferente nas seguintes zonas: CP/RP con elevado grao de abandono, zonas nas que desde o inicio do proceso se dispón do acordo para o 70% da superficie, e as áreas cortalume que dan lugar aos polígonos cortalume. Nestes polígonos elabora o proxecto do polígono Agader e despois iniciase un proceso de concorrencia competitiva para adxudicalo ao axente promotor produtivo que presente a mellor oferta.Os polígonos cortalume son polígonos de iniciativa pública que se aplican exclusivamente en área delimitadas con criterios de prevención de lumes, co fin de crear descontinuidades da biomasa mediante o uso agropecuario ou forestal máis axeitado. Neste caso pode excepcionarse o requerimento de abandono e o consenso.Nos polígonos de iniciativa privada debe dispoñerse dos dereitos de aproveitamento sobre o 70% da superficie desde o inicio do proceso. Se o APP é unha explotación existente localizada dentro do perímetro do polígono, para o cálculo do 50% do abandono exclúense as terras da explotación. Esto está pensado para facilitar a eliminación de encravados e, polo tanto, ampliar e mellorar a estrutura territorial das explotacións existentes. As explotación existentes tampouco se lles exixirán os requisitos que se piden a outros APP, referidos a acreditar a dispoñibilidade de medios e presentar un plan de negocio.



Título VI. Procedementos de recuperación e posta en valor de terras 

Capítulo I. Polígonos agroforestais 

Procedemento – iniciativa pública (art. 83-101) 

Moderador
Notas de la presentación
A regulación dos polígonos e das aldeas modelo é complicada porque o obxectivo é comenzar a tramitar polígonos ao día seguinte de aprobar a lei e facelo con toda a seguidade xurídica. De feito, xa estamos preparando un mapa de zonas de CP cun elevado grao de abandono, nas que comezaremos a desenvolver os polígonos de iniciativa pública.O procedimiento dos polígonos é complexo pero co fin de garantir a transparencia e a publicidade, como se pode comprobar nas numerosas etapas nas que se fan exposicións públicas e notificacións a interesados.Nos polígonos públicos Agader fai todo o traballo previo: a investigación da propiedade, a reestructuración da propiedade, a tramitación ambiental. Ata a aprobación do proxecto básico do polígono.Despois iníciase o procedemento de concorrencia competitiva para asignar o polígono ao axente que presente a mellor oferta. E aquí hai que destacar que dentro dos criterios para valorar esta oferta inclúense: -o prezo de arrendamento e de venda - O incremento da capacidade produtiva de produtores xa implantados- O incremento da base territorial das explotacións existentes- As propostas que favorezan o mantemento da poboación vinculada á actividade agroforestal, que promovan o papel da muller ou a incorporación de persoas mozas ás explotacións.- O carácter innovador do aproveitamento produtivo proposto, así como a implantación de métodos de produción sostibles.- O compromiso de residencia do axente promotor produtivo no concello ou concellos do polígono ou en concellos limítrofes.Deste xeito, que cando chega o momento de elaborar e executar o proxecto de obras, o axente promotor produtivo ten prácticamente todos os trámites feitos, non ten que solicitar licenza urbanística para a maioría das obras que necesite, que son todos os tipos de obras incluídos nos procesos de concentración parcelaria.Destacar tamén o control de acaparamento xa que o obxectivo é ter polígonos o máis dispersos posibles pola xeográfica galega e que cheguen ao maior número posible de axentes promotores produtivos diferentes.Os polígonos, como o resto de procedementos e instrumentos de mobilización e recuperación de terras incluídos na lei, rematan coa regulación das propiedades, é dicir, coa actualización do catastro de todas as parcelas e a súa inscripción no rexistro da propiedade.



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 

Moderador
Notas de la presentación
Os polígonos cortalume son un tipo de polígono público moi específico, no que a prioridade é protexer á poboación e ao medio ambiente. Por iso:Aplicaranse exclusivamente en áreas delimitadas previamente mediante unha análise técnica co fin de minimizar a probabilidade de expansión e a superficie afectada por incendios forestaisPoderá exceptuarse o requisito de existencia de abandono en máis do 50% da superficieNon será necesario acadar o acordo do 70% dos titularesNestes casos, dada a finalidade do polígono, se despois de dous prazos de concorrencia competitiva non se presenta ningún APP o polígono pode ser desenvolvido directamente por Agader.



Título VI. Procedementos de recuperación e posta en valor de terras 

Capítulo I. Polígonos agroforestais 

Procedemento – iniciativa privada (art. 103-109) 

Moderador
Notas de la presentación
Nos polígonos de iniciativa privada as principais diferencias son:O APP debe disponer ao principio do acordo dos titulares do 70% da superficie e acreditar a dispoñibilidade de medios e un plan de negocio (agás que se trate dunha explotación inscrita no rexistro de explotacións agrarias de Galicia cunha antigüidade mínima de 3 anos)Sí hay control de acaparamento (oín en algunhas novas que nos privados non o había), só que se produce nunha etapa previa, no informe de viabilidade. Como coñecemos o APP desde o inicio, non como nos públicos, podemos facer este control xa ao inicio.O proxecto é elaborado polo APP, non por Agader, aínda que coa colaboración de Agader, que será a responsable da investigación da titularidade e da avaliación ambiental. Aquí tamén debo aclarar que para iniciar os primeiros polígonos privados o APP contará con toda a colaboración técnica de Agader que necesite se o desexa. En caso de que o APP prefira facer él só o proxecto Agader revisará con especial atención os prezos, superficies mínimas e ordenación de usos.Nos polígonos privados non hai concurrencia pública, xa que o APP é o solicitante.



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  

Moderador
Notas de la presentación
As agrupacións e actuacións de xestión conxunta forestais quedan reguladas na modificación da lei de montes e as agrogandeiras remítense a un desenvolvemento regulamentario.Nas actuacións de xestión conxunta non se fai reorganización da propiedade, non se moven os marcos, só se fai un aproveitamento conxunto da propiedade.Aínda que pensamos que teñen unha grande e maior aplicación no sector forestal, onde a xestión conxunta é a clave para unha maior produtividade e rendibilidade, tamén se pode aplicar e seguramente sexa unha solución innovadora para certos tipos de explotacións agrogandeiras.



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) 

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 

ALDEAS MODELO 

REDE DE ALDEAS MODELO 

Moderador
Notas de la presentación
Las aldeas modelo son un instrumento máis rápido, promovido polo concello e con menos trámites, xa que é COMPLETAMENTE VOLUNTARIO: os propietarios de parcelas que non queren incorporarse ao instrumento non o fan.Como sabedes, a primeira actuación nunha aldea modelo, e o que xa se está facendo nas actuáis reguladas na lei de mobilidade de terras vixente, é recuperar os terreos agrícolas circundantes ao núcleo de poboación co fin de poñelos en produción e ao mesmo tempo reducir o risco de incendio, obtendo deste xeito un modelo de asentamento da poboación no territorio máis resiliente aos incendios e ao cambio climático.Pero a lei introduce como novidade a regulación das actuacións na parte urbana das aldeas, a través do que denominamos Plan de dinamización do núcleo rural das aldeas modelo, no cal se establece un procedemento de colaboración entre o Concello e Agader para levar a cabo actuacións de rehabilitación de edificacións e de renovación e rexeñeración urbanas, é dicir, nos espazos públicos. Estas actuacións poden incluir tamén temas de eficiencia enerxética, enerxías renovables, TIC, servizos dixitais, na liña da política de Smart Villages (Pobos Intelixentes) promovida pola Comisión Europea. Pode soar un pouco raro, pero un dos indicadores de resultados que propón a Comisión Europea para o futuro PDR e o 33. Número de estratexias de Smart villages 



Título VI. Procedementos de recuperación e posta en valor de terras 

Capítulo II. Aldeas modelo (art. 110-117) 

ESPAZOS AGRARIOS DE 
EXPERIMENTACIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
O procedemento parte do concello que fai a solicitude unha recollido o compromiso dos titulares de máis do 70% da superficie do perímetro da aldea.Agader colaborará co concello na investigación da titularidade das parcelas de descoñecidos e elaborará e tramitárá o proxecto de ordenación produtiva.Unha vez aprobado o proxecto ábrese o procedemento de concorrencia competitiva para adxudicar o axente xestor, no que se valorarán, entre otros criterios: - A complementariedade con outros proxectos de aldea modelo e xeración de sinerxías.- A ampliación da base territorial das explotacións existentes.A produción ecolóxica.A continuidade con outras iniciativas de mobilidade de terras.O compromiso de residencia na aldea modelo ou no concello.O prezo ofertado de arrendamentoA incorporación á actividade agraria, valorándose a creación de novas explotacións, a incorporación de persoas mozas e de mulleresA aportación de terras que xa formen parte do perímetro da aldea modelo. Como no caso dos polígonos, os propietarios das terras benefícianse non só do arrendamento senón da regularización das súas propiedades, a través da actualización do catastro e da inscripción no rexistro da propiedade.



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 
• ... 





Provincia Municipio Aldea modelo Situación Número de 
parcelas 

Número de 
propietarios 

Superficie 
(ha) 

Lugo O Incio Trascastro En execución 178 104 14 
Ourense Boborás Penedo En execución 675 132 23,41 
Ourense Carballeda de Avia Muimenta En execución 1.639 242 29,14 
Ourense Cenlle Osmo En execución 169 51 24,77 
Ourense O Irixo Trabazón En execución 220 30 6,06 
Ourense Monterrei Infesta En execución 945 234 40,52 
Lugo A Pobra de Brollón Parada dos Montes En execución 293 75 15,55 
Ourense Arnoia Remuiños En execución 1.481 276 43,64 
Ourense Pereiro de Aguiar Reboredo En execución 225 111 11,77 
Ourense Quintela de Leirado Xacebáns En execución 622 132 32,67 
Ourense Toén Trelle En execución 649 176 29,37 
A Coruña Ames Ferreiros Recollida de sinaturas 178 104 8,64 
Lugo Sober Francos de Proendos Recollida de sinaturas 238 115 16,62 
Ourense Bande O Pazo Recollida de sinaturas 566 122 60,54 
Ourense Cartelle Nogueiro Recollida de sinaturas 387 182 93,37 
Ourense Oímbra Oímbra Recollida de sinaturas 806 356 28,79 
Ourense Ribadavia Santa Cristina Recollida de sinaturas 269 110 14,25 
Pontevedra Cerdedo-Cotobade Vilalén Recollida de sinaturas 931 114 38,37 
TOTAL 18     10.471 2.666 531,48 
Cadro nº 1: Aldeas Modelo en tramitación a 10/06/2020 
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