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Máis terra? Hai resposta para esta 
pregunta?





• interesa/necesítase máis terra?, 

• hai máis terra?,

• pódese conseguir máis terra?

• ...?



interesa/necesítase máis terra?



“unha norma para tratar de adecuar
a estrutura agraria en Galicia ás
necesidades das explotacións, e 
para poder logralo con maior
axilidade e incorporando ao mesmo
tempo as fincas que están en 
manifesto estado de abandono.”



Conceptos de interese:

- Incerteza: cando non se coñece algo con seguridade

- Resiliencia: capacidade de soportar e recuperarse de 
situacións adversas
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Peso dos custes de alimentos mercados sobre o total de custes de alimentación, 
específicos de produción e totais (EP a partir de CE – FADN, 2009)



Evolución das UGM e SAU por explotación nas ganderías de leite dos 5 principais países 
produtores europeos e Galicia no período 2005-2010 (EP a partir de Eurostat, 2013)



Non falamos de intensidade da 
produción (datos de 2009):

-Finlandia: 8.447 kg/vaca          
à 0.8 vac/ha

- Alemaña: 7.387 kg/vaca      
à 1 vac/ha

- Galicia: 6.668 kg/vaca         
à 1.6 vac/ha

(FADN, 2012)



interesa/necesítase máis terra?

“Non viría mal”:

- Contención custes de produción nun entorno incerto e 
tensionado
- “Vai e vén a guerra, fica a terra “



• interesa/necesítase máis terra?, 

• hai máis terra?,

• pódese conseguir máis terra?

• ...?



Conceptos de interese:

- As [famosas] 800.000 ha de superficie abandonada

- Bens inmobles





(Corbelle, 2013)
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- As [famosas] 800.000 ha de superficie abandonada

- Bens inmobles



(IGE, 2013)



MICHIGAN         6.313

OHIO         5.720







Distribución estimada de superficies abandonadas
potencialmente aptas para cultivo de millo (Carballal, 2013) 



• hai máis terra?,

“Algo parece que hai”:

-Ampliar a perspectiva xeográfica
- Buscar que terra é apropiada para que aproveitamento



• interesa/necesítase máis terra?, 

• hai máis terra?,

• pódese conseguir máis terra?

• ...?



Conceptos de interese:

- Responsabilidade da AAPP, pero non toda.

- Conseguir máis terra é unha actividade máis



Lei de Mobilidade de Terras, e 
Banco de Terras de Galicia

Lei de Montes (por exemplo o 
artigo 61)

Lei de Concentración
Parcelaria do 2001, na 
actualidade sometida a 
revisión e actualización, xa
tiña instrumentos

PXOMs





Conceptos de interese:

- Responsabilidade da AAPP, pero non toda.

- Conseguir máis terra é unha actividade máis



- A búsqueda de terras, sobre todo a distancia, esixe
adicación e ser proactivos

- Planificación da loxística

- Actuación colectiva

- Análise técnica-económica: rendementos, investimentos, 
financiación.. 

- Externalización e asesoramento?



• pódese conseguir máis terra?

“Hai bases para intentalo dun xeito máis activo”



Gracias pola atención. 
Toca moverse!


