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Principio xeralPrincipio xeral

• A terra é un factor de produción estratéxico e escaso

• Debe ser obxecto de aproveitamento:

– Para a produción de bens dirixidos ao 
autoconsumo ou ao mercado

– Para a xeración de bens de carácter 
medioambiental e de lecer dirixidos ao conxunto 
da sociedade



  

Situación de partidaSituación de partida
• Excesiva fragmentación nun elevado número de parcelas de 

pouca dimensión

• Forte redución do número de explotacións

• Abandono, con escasa transferencia da base territorial

• Continua redución da superficie agraria útil

• Perda dunha riqueza de interese social e público que un país 
non se pode permitir

 Consecuencias:

• Mínimo relevo xeracional

• Insuficiente base territorial para garantir un nivel de rendas 
suficiente a titulares e familias das explotacións agrarias



  

PosibilidadesPosibilidades

• Existe oferta potencial de terras libres procedentes de:

– Fincas con vocación agrícola, en situación de abandono.

– Terreos de persoas que abandonaron a actividade 
agraria por cambio de emprego ou por xubilación

– Explotacións sen relevo na titularidade das explotacións

– Terras traballadas en arrendamento devoltas ao 
propietario por fin do prazo

• Existe demanda potencial de terras libres por parte de:

– Explotacións que pretenden ampliar a base territorial ao 
través de compras ou arrendamentos
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Un Banco de Terras?Un Banco de Terras?

• Para que ?
• Para quen ?
• Con que medios ?
• De que xeito ?
• Con que garantías ?



  

Para que?Para que?

• Poñer en valor as terras con aptitude agraria: 
aumentar a riqueza do país

• Recuperar e frear a perda de superficie agraria útil

• Mellorar e ampliar a base territorial das 
explotacións: extensificación

• Evitar a grave situación de abandono, risco de 
lumes, danos a lindantes 



  

Para quen?Para quen?

• Ampliación da base territorial de explotacións existentes

• Primeira instalación de agricultores mozos e mozas

• Ampliación da base territorial de cooperativas agrarias

• Establecemento en zonas afectadas polo 
envellecemento ou éxodo rural

• Mellora das explotacións xestionadas por mulleres e 
acceso ás terras das labregas que sofren violencia de 
xénero



  

Con que medios?Con que medios?

• Fondo de Terras : Conxunto de fincas agrícolas postas a 
disposición do Banco de Terras para a súa xestión

• BANTEGAL : Instrumento da Administración para a 
intermediación e xestión dos bens do Fondo de Terras

• Comisión de Prezos : Establecemento de valores de 
referencia, coa participación da Administración, 
sindicatos, cooperativas, FEGAMP...



  

De que xeito?De que xeito?

• Creando un Banco que faga as xestións necesarias para 
mobilizar as terras mediante ARRENDAMENTOS

• Un banco onde poidamos inscribir as nosas fincas 
permitindo que sexan arrendadas.

• Un banco onde os agricultores poidan solicitar fincas en 
aluguer para ampliar a súa base territorial

• Un banco áxil, con arrendamentos pactados entre cinco 
anos (mínimo) e trinta anos (máximo)

• Un banco para acceder desde a casa (internet, sixpac...)



  

Con que garantías?Con que garantías?

• Garantía de devolución ao propietario acabado o 
período de arrendamento

• Garantía de cobro do prezo aínda que o agricultor 
retrase o pago

• Garantía de devolución das terras en normal estado 
de uso



  

Banco de Terras de GalizaBanco de Terras de Galiza

• A garantía dun Banco Público.

• Con todas as garantías.



  

Banco de Terras de GalizaBanco de Terras de Galiza

• A garantía dun Banco Público.

• Con todas as garantías.


