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Resumo: O abandono de terras e a conseguinte diminución da superficie utilizada pola agricul-
tura  constitúe un problema importante nun gran número de rexións da Unión Europea entre as 
que se atopa Galicia. A posta en marcha do Banco de Terras de Galicia no ano 2007 está dirixi-
da a corrixir, dentro do posible, esta situación que enlaza cos elementos centrais da problemáti-
ca do campo galego contemporáneo: a incidencia catastrófica dos incendios forestais, a redu-
ción e progresivo envellecemento da poboación rural e un ineficaz uso do territorio que dificulta 
a competitividade do sector agrario. Con todo, o propio concepto de abandono pode dar lugar a 
diferentes interpretacións, co que semella necesaria unha clarificación do termo. Neste contexto 
preséntase unha discusión sobre os conceptos teóricos máis importantes en relación co aban-
dono de terras e achégase unha revisión da literatura científica existente sobre o tema. A maio-
res, o traballo pon a énfase no carácter multidimensional do problema e a necesidade de com-
plementar os estudos de carácter exclusivamente económico con outros centrados na compo-
ñente territorial do proceso. 
Palabras clave:.Abandono de terras / Banco de terras / SAU / Terra marxinal / Incendios. 

LAND ABANDONMENT: CONCEPT AND CONSEQUENCES 
Abstract: Land abandonment, and the resulting decrease in Utilised Agricultural Area is a mat-
ter of great concern in regions within the European Union, among which Galicia is included. Pre-
cisely, the new Land Bank of Galicia has been put to work in 2007 to address this situation, rela-
ted to many important issues in rural areas in Galicia: the catastrophic dimensions of forest fires, 
the decline and ageing of rural population, and an inefficient use of land which limits the compe-
titiveness of the agricultural sector. It is worth noting, though, that the term abandonment itself 
needs some clarification. With this frame in mind, a theoretic discussion and a literature review 
on the subject are presented. Moreover, the paper emphasizes the multidimensional character of 
the problem and the need of complementing the economic studies with others, more focused on 
the territorial perspective. 
Keywords: Land abandonment / Land bank / UAA / Marginal land / Forest fires. 

1. INTRODUCIÓN
O abandono de terras e a conseguinte diminución da superficie agrícola utiliza-

da (SAU) constitúe unha preocupación importante nun gran número de rexións e de 
países da Unión Europea. Esta é a situación de Galicia, onde unha das medidas 
lexislativas máis relevantes do ano 2007 foi a Lei 7/2007 do banco de terras de Ga-
licia1. A iniciativa non era totalmente anovadora, se temos en conta que no ano 
2003 xa fora presentado, aínda que non aprobado, outro proxecto lexislativo co 
nome de Anteproxecto de lei de medidas de mobilidade das terras obxecto de con-
centración parcelaria de Galicia. Malia tratárense de textos basicamente indepen-
dentes entre si, o certo é que a sucesión de dúas iniciativas sobre a cuestión nun 

1 Lei 7/2007, de 21 de maio, de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria 
útil e do banco de terras de Galicia (DOG de 31 de maio). 
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curto período de tempo, presentadas en cada caso por gobernos de diferente cor po-
lítica, demostra que os fenómenos relacionados de redución de SAU, baixa mobili-
dade do mercado de terras e abandono comezan a ser percibidos cunha certa una-
nimidade como elementos centrais da problemática do campo galego contemporá-
neo. Esta problemática maniféstase fundamentalmente, ao noso xuízo, a través de 
tres fenómenos: a incidencia catastrófica dos incendios forestais, a redución e o 
progresivo avellentamento da poboación rural e un ineficaz uso do territorio que di-
ficulta a competitividade do sector agrario. 
 A diminución da superficie ocupada pola agricultura é un fenómeno de plena 
actualidade nas rexións periféricas e/ou montañosas da UE (nas cales se pode in-
cluír Galicia), nas que aproximadamente 5.200 km2 de terras anteriormente ocupa-
das pola agricultura foron abandonadas entre os anos 1990 e 2000 (EEA, 1996). A 
posta en funcionamento dun banco de terras para afrontar os efectos do abandono e 
permitir así o aumento da superficie media por explotación conta cunha certa tradi-
ción en Europa, coma nos casos de Francia, de Holanda ou de Alemaña, e tamén se 
propón como unha medida necesaria nos países do antigo campo socialista (Van 
Dijk, 2006). Con todo, a experiencia europea dálle prioridade á compra de terras 
por parte do banco e nese sentido sepárase do papel de simple intermediario ou di-
namizador que establece a lexislación galega, polo que resulta difícil extrapolar os 
resultados doutros países. Neste contexto, o traballo que se presenta non ten como 
obxectivo propoñer medidas concretas senón achegar unha discusión teórica sobre 
o concepto pouco preciso de “abandono” e, sobre todo, poñer de manifesto o carác-
ter multidimensional do fenómeno, o que fai recomendable o seu tratamento desde 
diferentes perspectivas. 

2. CONCEPTO TEÓRICO 
 A definición dos conceptos de “abandono de terras” ou de “terra abandonada” 
non é unánime nas diferentes fontes de carácter científico ou legal. As diferenzas 
de interpretación pódense reducir basicamente a dúas categorías: en primeiro lugar, 
á diferenza entre abandono entendido como un estado da terra −é dicir, analizado 
cun enfoque estático no tempo− e entendido como proceso no tempo −analizado 
cun enfoque dinámico− e, en segundo lugar, á distinción entre abandono da activi-
dade agrícola e abandono da terra propiamente dito (Baudry, 1991; Pinto Correia, 
1993). Diferentes visións non necesariamente excluíntes do que se debe considerar 
abandono son posibles como resultado da postura escollida en cada caso, polo que 
paga a pena deterse a analizar as implicacións de cada unha. 

2.1. O PROCESO DE ABANDONO: ENFOQUE ESTÁTICO VS. DINÁMICO 

 Unha característica da agricultura galega durante as últimas décadas é a conti-
nua redución da poboación empregada na agricultura. Por exemplo, a comparación 
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dos censos de poboación dos anos 1991 e 2001 permite apreciar un descenso do 
55% da poboación activa agraria (INE, 2008). Paralelamente a este descenso tamén 
tivo lugar unha continua baixada do número de explotacións (gráfica 1), como se 
desprende dos datos dos sucesivos censos agrarios, desde as aproximadamente 
433.000 do ano 1962 ata as 270.053 do ano 1999 (INE, 1976, 1986, 2008). 
 

Gráfica 1.-  Evolución do número de explotacións 
en Galicia 
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FONTE: Elaboración propia a partir de INE (1976, 1986, 2008). 
 
 O proceso de diminución do número de explotacións continuará con toda pro-
babilidade durante os próximos anos como resultado da falta de viabilidade futura 
de moitas delas, ben pola inexistencia de relevo xeracional ou ben pola simple in-
viabilidade económica (Sineiro García et al., 2004). 
 O sucesivo peche de explotacións vai deixando libres as terras que estas ocupa-
ban que, daquela, quedan teoricamente dispoñibles para a súa incorporación a 
aquelas explotacións veciñas que continúen en activo. Porén, este caso parece ser 
pouco frecuente (López Iglesias, 1996), e na práctica unha gran parte desas terras 
simplemente non soportan ningún tipo de actividade nin xeran ningún tipo de in-
greso para o propietario. Esta situación é cualificada como abandono total ou 
abandono efectivo (DLG, 2005). Efectos visibles deste estado son o crecemento da 
vexetación espontánea e a deterioración progresiva das infraestruturas produtivas 
(cercados, vías, sistemas de rega, mantemento dos límites) ata o punto de chegar a 
facer moi difícil ou mesmo inviable, desde o punto de vista económico, o reinicio 
das actividades agrícolas no futuro (Baldock et al., 1996; FAO, 2006). Esta inter-
pretación de carácter estático no tempo é a que aparece na Lei 7/2007 baixo o con-
cepto de “predio abandonado”: “predio rústico non sometido a ningunha práctica 
de cultivo ou mínimo labor, non cultivado nin destinado a pastoreo...”. 
 Porén, tamén é certo que moitas das explotacións que a teoría clasifica como in-
viables continúan en activo moito máis alá do período esperado. As razóns que ex-
plican este fenómeno son variadas. Entre elas podemos sinalar a transferencia da ti-
tularidade á parella (cando esta ten menor idade), a busca doutras fontes de ingre-
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sos  externos  á  explotación  (agricultura  a  tempo  parcial),  ou  a  simple  conti-
nuación das actividades máis alá da idade da xubilación (López Iglesias, 1996; Si-
neiro García et al., 2004). O pouco tempo dispoñible que deixa o traballo fóra da 
explotación, ou simplemente a idade, forzan ao titular a realizar cambios no modo 
no que manexa a explotación como, por exemplo, os seguintes (Baldock et al., 
1996): 
 
− A transformación de cara a usos menos intensivos e, polo tanto, menos esixentes 

en traballo. 
− A permanencia do uso pero cunha redución da súa intensidade. 
− A contracción (reestruturación interna) da explotación, que consiste na perma-

nencia ou na intensificación do uso nas mellores terras e no cesamento ou na di-
minución das actividades nas parcelas menos produtivas ou accesibles. 

 
 Calquera desas estratexias −en realidade, formas de resistencia− son indicadoras 
do declive da explotación previo a un previsible cesamento total das actividades. 
Con todo, este proceso pode prolongarse no tempo durante un período indetermi-
nado, e no seu transcurso o nivel de manexo da totalidade ou de parte das terras da 
explotación faise ocasional e cuns ingresos asociados case nulos. Mais por persistir 
un certo uso da terra esta non se atopa estritamente abandonada, e por este motivo a 
situación pode ser cualificada como de “abandono oculto” ou de “semiabandono” 
(DLG, 2005). 
 O abandono oculto, como se desprende do seu nome, non é doado de identificar 
sobre o terreo por canto o crecemento da vexetación espontánea é controlado ou 
limitado pola (escasa) actividade realizada. O abandono efectivo ou total, pola con-
tra, resulta máis fácil de localizar territorialmente, pero inclúe na súa definición 
moitas superficies que poderían levar decenios sen ser aproveitadas. Unha aproxi-
mación intermedia, que considera o estado de non uso actual da terra pero que in-
corpora a condición do seu pasado de uso agrícola recente, aparece na Lei 7/2007 
baixo a definición de “predio inculto”: “predio rústico sometido a explotación 
agraria ata tempos recentes sen que na actualidade se realice ningunha práctica 
laboral e ningún cultivo sobre este, que mostra unha cobertura evidente de mato-
gueira... de especies leñosas e arbustivas...”. Definicións similares adóptanse en 
países da Europa central e oriental como, por exemplo, en Polonia, onde se consi-
dera abandonada a terra agrícola que non é obxecto de explotación durante máis de 
dous anos (DLG, 2005). Interesa salientar a relevancia deste enfoque para o que, 
segundo a exposición de motivos da propia Lei, é un dos seus obxectivos básicos 
“evitar a perda de superficie agraria útil e recuperar a que se perdeu nos últimos 
anos”2. 

                                                           
2 A letra cursiva é nosa. 
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2.2. COMPETENCIA DOUTROS USOS: ABANDONO DA AGRICULTURA E  
  ABANDONO DA TERRA 

 Como se pode supoñer malia non ter sido mencionado explicitamente ata este 
momento, o cesamento da actividade agrícola non sempre conduce a unha situación 
de ausencia de uso da terra senón que ás veces dá paso a outros usos, entre os que 
destacan os procesos de urbanización e as plantacións forestais. Tendo isto en con-
ta, resulta obvia a necesidade de diferenciar entre o concepto máis amplo de 
“abandono da actividade agrícola” e o máis específico de “abandono da terra”, 
reservado para aqueles casos nos que nunha parcela non se realiza ningún tipo de 
actividade económica. 
 O caso particular das repoboacións con especies arbóreas é especialmente inte-
resante porque, en xeral, desde a contorna ligada aos profesionais do sector forestal 
valórase como moi positivo o recente incremento da superficie arborada en Galicia 
(ver, por exemplo, Xunta de Galicia, 2001), procedente en parte de repoboación fo-
restal e en parte de rexeneración natural. Non entraremos a discutir neste punto as 
consecuencias ambientais e paisaxísticas do proceso, ás que lle dedicamos un apar-
tado posterior, pero gustaríanos sinalar que o momento actual representa o declive 
das políticas recentes de fomento da reforestación indiscriminada, en moitas oca-
sións en terreos ocupados ata ese momento pola agricultura (García Arias e Pérez 
Fra, 2001) e a súa substitución por unha visión que, expresada na Lei 7/2007, con-
sidera “predio abandonado” as “plantacións forestais realizadas en terras de voca-
ción produtiva agraria (sic) cando a cuberta vexetal de sotobosque... presente un 
estado que propicie de forma grave a aparición do lume”. Neste sentido, o certo é 
que tendo en conta que o nivel de manexo asociado a unha gran parte das planta-
cións forestais do país −especialmente ás de eucalipto− é moi inferior ao recomen-
dable desde o punto de vista silvícola, cualificar moitas delas como abandonadas 
non parece precisamente desatinado. 
 Por outra parte, a ocupación de terras de elevada calidade agronómica por urba-
nizacións e plantacións forestais viuse favorecida en Galicia pola ausencia total dos 
instrumentos contemplados na Lei de ordenación do territorio de Galicia3, por 
exemplo. Cuestión moi importante neste sentido foi a escasa relevancia do medio 
rural na lexislación urbanística, relativamente superada coa aprobación da Lei do 
solo de Galicia4 que contempla categorías específicas de protección agropecuaria e 
de protección forestal dentro do solo rústico5. Con todo, aínda que a lexislación re-
coñeza o solo de calidade coma un recurso non renovable escaso e, polo tanto, me-

                                                           
3 Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia. 
4 Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, con modifi-

cacións derivadas da Lei 15/2004, de 29 de decembro. 
5 No artigo 32 da Lei 9/2002 prevense ata sete categorías diferentes de protección dentro do solo rústico: agro-

pecuaria, forestal, de infraestruturas, de augas, de costas, de espazos naturais, de interese paisaxístico e de interese 
patrimonial. 
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recedor de protección, a súa aplicación choca coa ausencia de criterios que estable-
zan de maneira xustificada e rigorosa a súa localización no terreo, de xeito similar 
ao modelo de produtividade agrolóxica incluído no Plan Territorial Sectorial Agro-
forestal do País Vasco (Goberno Vasco, 2005). A necesidade de dispoñer de mode-
los de vocación produtiva do solo (ou similares) será aínda maior no futuro para 
protexer o solo de boa calidade da previsible demanda de terras para a produción 
de biomasa, cifrada pola Comisión Europea en preto duns 17 millóns de hectáreas 
para o conxunto da UE (CE, 2005; Rowe et al., 2007). 

3. LOCALIZACIÓN DO ABANDONO 
 Un concepto directamente relacionado co abandono da actividade agrícola é o 
de terra marxinal, tradicionalmente entendida como aquela que presenta unha baixa 
fertilidade e/ou unha elevada pendente e que, polo tanto, xera baixos rendementos 
(Ellison, 1953; Cerdá, 2003). A conexión entre marxinalidade e abandono é clara, 
pois en caso de axuste da produción a terra marxinal é usualmente a primeira en ser 
abandonada. Unha interpretación deste tipo aplicada no ámbito rexional é a que 
motivou a Directiva 75/268/CEE6, que recoñece a existencia de áreas dentro do es-
pazo económico europeo con características biofísicas (fundamentalmente deriva-
das da orografía) que as fan menos competitivas. Pero o certo é que a realidade 
mostra que existen factores doutro tipo que tamén inflúen no carácter “marxinal” 
da terra e, polo tanto, na localización territorial do abandono. Como resultado, aos 
factores directamente relacionados coas características da terra (biofísicos) súman-
se os de tipo estrutural e socioeconómico como, por exemplo, os seguintes (Bal-
dock et al., 1996; FAO, 2006): 
 
− Factores relacionados co tipo de explotación e da produción á que está orientada, 

en tanto que requiren diferentes insumos e que dan lugar a producións diferentes. 
− Factores de tipo estrutural como o tamaño de parcela, o tamaño de explotación, os 

sistemas de rega, a accesibilidade ou a proximidade a centros de consumo e de 
distribución. 

− Factores económicos e de mercado, como as flutuacións nos prezos de insumos e 
produtos. 

− Factores legais relacionados co réxime de propiedade, e as axudas, subvencións e 
limitacións á produción (cotas). 

− Factores sociolóxicos relacionados coa idade, coa formación técnica, cos recursos 
financeiros e co relevo xeracional dos propietarios ou coa propia percepción so-
cial da actividade agraria. 

                                                           
6 Directiva 75/268/CEE, do Consello de Europa, de 28 de abril de 1975, sobre a agricultura de montaña e de de-

terminadas zonas desfavorecidas. 
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 A combinación destes factores fai que a localización das parcelas abandonadas 
pola agricultura non siga un patrón concreto e que potencie as consecuencias nega-
tivas do proceso ao atoparse estas en numerosas ocasións mesturadas con parcelas 
aínda explotadas ou próximas a núcleos habitados. 

4. CONSECUENCIAS 

4.1. CONSECUENCIAS AMBIENTAIS E PAISAXÍSTICAS 

 As consecuencias ambientais e paisaxísticas derivadas do cesamento da activi-
dade agraria son o resultado directo dos cambios que durante este proceso se pro-
ducen na composición específica e no porte da cuberta vexetal. Transcorrido un 
tempo desde o cesamento das actividades, os terreos abandonados comezan a ser 
colonizados pola vexetación espontánea seguindo unha progresión que comeza con 
formacións de especies herbáceas e de mato e que, en ausencia de perturbacións ex-
ternas, pode chegar a formar masas arbóreas de rexeneración natural (Prévosto et 
al., 2006). A rapidez con que se produce esta sucesión depende de factores relacio-
nados coas características da terra, co clima, coa proximidade a outras formacións 
vexetais (que actúan como fonte para a dispersión de sementes) e co tipo de activi-
dade agrícola previa, entre outros (Sluiter, 2005). Cando a fin da actividade agríco-
la non conduce ao abandono total da terra senón a un cambio de cara ao uso fores-
tal, o resultado é similar: a substitución da cuberta preexistente por masas arbóreas 
procedentes de repoboación. 
 O crecemento da cuberta vexetal afecta á riqueza de especies animais e vexetais 
e á calidade da paisaxe, aínda que os efectos varían considerablemente en función 
da configuración espacial previa (pattern) da paisaxe. Así, nas paisaxes de agricul-
tura tradicional e carácter relativamente extensivo (aínda sendo intensiva en man de 
obra), como Galicia, a expansión das áreas de mato e arborado considérase global-
mente negativa porque implica a perda de hábitats seminaturais de elevado valor 
ecolóxico e cultural ligados á actividade humana (agroecosistemas) ricos en espe-
cies vexetais e animais, refuxio de especies raras ou ameazadas (Baldock et al., 
1996; MacDonald et al., 2000) e, polo xeral, representados amplamente dentro dos 
espazos da Rede Natura 20007 (EEA, 2004; DLG, 2005). Tamén a calidade da pai-
saxe se considera afectada ao substituírse unha paisaxe cultural diversa, construída 
pola actividade humana durante séculos, por outra monótona e de menor calidade. 
 Pola contra, en paisaxes de agricultura intensiva e caracterizadas pola reducida 
presenza da vexetación natural o abandono parcial ou total dalgunhas áreas consi-
dérase normalmente positivo desde o punto de vista ambiental. Entre as razóns es-

                                                           
7 Directiva 92/43/CEE, do Consello de Europa, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats na-

turais e da fauna e da flora silvestres. 
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grimidas atópanse o incremento da variabilidade nas cubertas vexetais e, polo tan-
to, da calidade paisaxística, a creación de refuxio para certas especies animais e 
vexetais e a diminución do uso de agroquímicos (Baldock et al., 1996; MacDonald 
et al., 2000). 
 Un segundo elemento que hai que considerar neste apartado é a influencia do 
abandono sobre os procesos erosivos. A influencia neste sentido é diferente en fun-
ción da área xeográfica considerada. Polo xeral, en áreas de pendentes moderadas e 
de clima atlántico o crecemento da vexetación arbustiva e arborada incrementa a 
taxa de infiltración de auga de choiva e reduce o escorregamento superficial, o que 
protexe ao solo fronte á erosión (Cammeraat e Imeson, 1999; Tasser et al., 2007). 
En áreas de clima mediterráneo, onde o crecemento da vexetación espontánea é 
máis lento, o abandono tradúcese frecuentemente nun incremento da erosión, espe-
cialmente en áreas de elevada pendente −nas que adoita ir asociado á desaparición 
ou deterioración de terrazas e bancais− (Cerdá, 2003; Dunjó et al., 2003; Beguería, 
2006; Kolouri e Giourga, 2007). Tamén se teñen documentado cambios do ciclo 
hidrolóxico como consecuencia da combinación da maior infiltración e da maior 
evapotranspiración asociadas a formacións vexetais densas, que se manifestarían 
nun descenso na frecuencia e no volume das crecidas dos ríos (Keesstra et al., 
2005) e mesmo do seu caudal medio (Tasser et al., 2007).  
 Finalmente, non poderiamos finalizar este epígrafe sen mencionar o vínculo 
existente entre o abandono das prácticas agrícolas e a incidencia de lumes incontro-
lados. Esta relación non só é debida a que se produce un incremento na cantidade 
de biomasa acumulada sobre o terreo senón tamén porque ten lugar un aumento no-
table da súa continuidade (Moreira et al., 2001; Romero Calcerrada e Perry, 2004; 
FAO, 2006; Millington, 2007). No caso de Galicia, o abandono das prácticas pro-
pias do sistema agrario tradicional (especialmente os esquilmos de toxo para cama 
do gando) é causa recoñecida no imaxinario popular (a ausencia de “limpeza” no 
monte), pero o certo é que estas prácticas debían ser xa moi pouco habituais cara a 
finais da década de 1960 como resultado da xeneralización do uso de fertilizantes 
químicos (Balboa López e Fernández Prieto, 2000) e o abandono da actividade 
agrícola que tivo que afectar desde aquela a outras parcelas, tradicionalmente dedi-
cadas a usos diferentes ao toxo, e provocar a expansión do mato e das plantacións 
forestais ata áreas cada vez máis próximas aos núcleos de poboación, o que incre-
mentou o dramatismo do problema ata as dimensións que coñecemos en anos re-
centes. A experiencia galega parece demostrar que o enfoque clásico co que se 
afronta o problema, estritamente baseado en infraestruturas e medios de extinción, 
debera ser encadrado dentro dunha perspectiva máis ampla relacionada coa xestión 
de terras e coa ordenación do territorio. A recente Lei 3/2007, de prevención de in-
cendios forestais8, indica un cambio na sensibilidade do poder lexislativo e inclúe, 
                                                           

8 Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (DOG de 17 de 
abril). 
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na súa exposición de motivos, a idea do vínculo estreito entre abandono das activi-
dades agrícolas e incidencia catastrófica de incendios. Unha tendencia semellante 
obsérvase en Portugal, onde se atopa en fase de implantación a figura das zonas de 
intervenção florestal, cunha certa vocación de ordenación territorial9. 

4.2. CONSECUENCIAS CULTURAIS 

 Como xa se comentou, o abandono da actividade agrícola conduce a unha modi-
ficación da paisaxe rural que a miúdo implica a desaparición de paisaxes culturais 
moldeadas ao longo de séculos. Este fenómeno constitúe por si mesmo unha perda 
cultural, se cadra aínda non ben valorada na súa completa dimensión, e a súa im-
portancia é maior se consideramos que vai ligada á desaparición do coñecemento 
sobre prácticas agrarias tradicionais ou de estruturas produtivas de valor cultural 
como socalcos, bancais, sistemas de rega ou edificacións (Höchtl et al., 2005). 

4.3. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

 As consecuencias de tipo económico derivadas ou relacionadas co fenómeno do 
abandono da actividade agrícola derívanse, en primeiro lugar, do problema da re-
dución da SAU, entendido como desaproveitamento dun recurso produtivo escaso 
e non renovable: o abandono total ou o cambio a un uso da terra distinto da agricul-
tura que se traduce en superficie que non se incorpora ás explotacións en activo, o 
que impide a ampliación da súa base territorial e que se manifesta no estancamento 
do tamaño medio da explotación (López Iglesias, 2000). 
 Outro efecto negativo para a agricultura é a proliferación de determinadas espe-
cies animais que experimentan un importante crecemento das súas poboacións ao 
verse favorecidas pola expansión da cuberta de mato e arborado (MacDonald et al., 
2000; Suárez Seoane et al., 2002). Nalgúns casos, estas especies poden chegar a 
causarlles danos substanciais a agricultores e gandeiros como sucede, por exemplo, 
co corzo ou co xabaril. 
 Por outra parte, o proceso de abandono agrícola vai asociado á perda de poboa-
ción no medio rural e á concentración da poboación nos núcleos urbanos. Na figura 
1 pódese apreciar como este fenómeno, que afecta negativamente á economía dos 
concellos rurais, persiste na actualidade con perdas de ata o 24% da poboación en-
tre os anos 1998 e 2006 nalgúns concellos (INE, 2008). Por outra parte, é innegable 
a relación entre o abandono das actividades agrarias por parte das novas xeracións 
e o proceso de avellentamento progresivo da poboación, que ameaza con incremen-
tar de maneira significativa o gasto social (Fernández Leiceaga, 2000). 

                                                           
9 Decreto-lei nº 127/2005, DR nº 150, I-A Série, de 2005.08.05, Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas. 
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Figura 1.- Variación da poboación nos concellos 
de Galicia, 1998-2006 
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FONTE: Censos de poboación (INE, 2008). 

 
 Finalmente, un capítulo importante dentro das consecuencias económicas é o 
que está relacionado coas perdas derivadas dos incendios forestais. Neste sentido 
débense mencionar dous elementos: os propios gastos derivados da extinción, que 
en Galicia supoñen un importe anual de preto de 60 millóns de euros, e tamén, e 
sobre todo, as perdas económicas asociadas aos danos ocasionados. Por exemplo, a 
estimación das perdas ocasionadas pola vaga de incendios do ano 2006 oscila entre 
os 211 millóns de euros calculados por Barrio et al. (2006) e os 582 millóns de eu-
ros calculados por Picos (2006). As diferenzas entre as dúas estimacións débense 
ao diferente marco temporal para o que foron establecidas: o primeiro deles para o 
curto prazo e o segundo para o longo prazo, pero en todo caso trátase de cifras máis 
ca considerables. 

5. PERCEPCIÓN SOCIAL 
 O modo no que a poboación percibe o fenómeno do abandono da actividade 
agrícola (e en particular o abandono total da terra) é unha cuestión en xeral pouco 
estudada. Con todo, é posible afirmar que debe incluír posturas moi diversas en 
función da extracción social, da procedencia (rural ou urbana), do medio de vida ou 
da idade do interlocutor. Do baleiro que existe na bibliografía en torno a esta cues-
tión destaca o traballo de Soliva (2006), realizado nunha pequena rexión dos Alpes 
suízos (Surses) afectada por un descenso de SAU do 35% entre os anos 1980 e 
2000. A autora resumiu as respostas dos entrevistados en catro posturas modelo 
que comprenden desde unha recepción moi positiva (consecuencia inevitable do 
progreso) ata a consideración do abandono como unha falta de respecto polo traba-
llo dos antepasados e un desperdicio de recursos. Resultados similares aparecen 
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presentados en Soliva et al. (2007) pero, neste caso, non tanto para avaliar a per-
cepción dos cambios pasados como para os que, posiblemente, ocorrerán no futuro. 
Neste caso pódense apreciar, ademais, diferenzas de matiz e tamén de certa impor-
tancia entre os habitantes de diferentes rexións da UE. 
 Malia a ausencia de estudos equivalentes para o caso galego, parece razoable 
asumir que existe na poboación unha variedade de posturas, algunhas delas simila-
res ás citadas, o que evidenciaría a necesidade de realizar traballos de divulgación 
para darlle a coñecer ao público, tanto rural coma urbano, a necesidade e a oportu-
nidade de levar a cabo actuacións innovadoras coma o banco de terras de Galicia. 

6. CONCLUSIÓNS 
 Neste traballo presentamos unha discusión teórica sobre as diferentes acepcións 
do que xenericamente recibe o nome de “abandono”. Resulta evidente nela a nece-
sidade de diferenciar entre abandono da actividade agrícola e abandono da terra, 
aínda a pesar de que na maior parte dos casos o primeiro conduce directamente ao 
segundo. Así mesmo, é necesario considerar a compoñente temporal cando se fala 
de terra abandonada, e diferenciar entre os casos nos que o abandono é relativa-
mente recente e aqueles nos que é moi distante no tempo. Esta distinción non só é 
pertinente por estar contemplada no texto da Lei 7/2007 senón tamén polo feito de 
que canto máis tempo se prolonga a situación de abandono, tanto máis difícil pode 
resultar a volta ao uso produtivo. Finalmente, evidenciouse a existencia dun tipo de 
abandono “oculto” que, malia non manifestarse claramente no terreo −na forma de 
colonización por matogueira−, debera ser considerado coma unha forma de aban-
dono total en potencia. 
 As consecuencias do abandono da actividade agrícola son múltiples e moitas 
delas están en relación directa cos grandes problemas do rural galego contemporá-
neo: a perda de poboación, os incendios e o estancamento da dimensión das explo-
tacións, por exemplo. Incomprensiblemente, non existen en Galicia moitos estudos 
que se dediquen especificamente a esta cuestión. Máis aínda, a única aproximación 
realizada consiste en utilizar os datos dos sucesivos censos agrarios e combinalos, 
ás veces, coa realización de enquisas aos propietarios (López Iglesias, 1996; Sinei-
ro García et al., 2004). Este enfoque é certamente útil por canto, por un lado, per-
mite identificar a relación entre abandono e estancamento da dimensión das explo-
tacións e, por outro, as causas que en última instancia motivan o abandono (que en 
definitiva é unha decisión que se toma a nivel de explotación en tanto que unidade 
económica). Porén, a localización territorial do abandono é unha cuestión aínda 
non explorada a pesar da súa relevancia. De feito, non coñecemos, en termos espa-
ciais dentro do territorio de Galicia, cal é o estado e cal foi a evolución do abando-
no como proceso. Neste sentido, detéctase a necesidade de traballos futuros que 
aborden o fenómeno cun enfoque máis centrado no territorio −estudos que si exis-
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ten noutras áreas de Europa como, por exemplo, os recollidos en MacDonald et al. 
(2000), Moreira et al. (2001), Van Eetvelde e Antrop (2004), Kristensen et al. 
(2004), Gellrich et al. (2006), Mottet et al. (2006), Tasser et al. (2007), ou Van 
Doorn e Bakker (2007)− e que lle saquen partido á información territorial dispoñi-
ble na forma de mapas de usos ou en fotografía aérea e, especialmente, que lle tiren 
partido á información de uso no nivel de parcela do Sistema de Información Geo-
gráfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) do Ministerio de Agricultura e que, na 
nosa opinión, serían fundamentais para apoiar a posta en marcha do futuro banco 
de terras de Galicia. 
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