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O período 2014-2016 caracterízase por unha 
lixeira baixada do número de operacións e área 
total obxecto de compravenda respecto do trie-
nio anterior, tanto da Superficie Agrícola Utilizada 
(SAU) como dos terreos de monte. O número de 
operacións de compravenda de terras rústicas re-
xistradas no 2016 foi de case 40.000, menos que 
as 48.500 de 2014 se ben un número non moi 
diferente aos valores rexistrados habitualmente 
desde 2009 (entre 40.000 e 45.000 operacións 
por ano). A área total transaccionada seguiu 
unha tendencia similar: estimamos que en 2016 
foron arredor de 10.400 ha transferidas por com-
pravenda, de novo na liña do ocorrido nos anos 
anteriores (entre 10.000 e 12.000 ha por ano na 
maioría dos casos e cun máximo de 16.400 ha en 
2013). O pequeno descenso no volume de tran-
saccións dos últimos anos concentrouse nal-
gunhas áreas das  provincia de Lugo e Ourense.

Os prezos medios mostran unha tendencia lixei-
ramente alcista desde o ano 2013 no caso das 
terras de monte e desde 2015 no caso da su-
perficie agrícola. Porén, obsérvanse diferencias 
acusadas a nivel municipal, e nos últimos anos 
observouse unha diminución apreciable dos 
prezos medios nas áreas onde estes eran e con-
tinúan a ser máis elevados, particularmente no 
occidente da provincia de Pontevedra. En 2016, 
o prezo medio da terra foi de 0,89 euros/m², pero 
como é natural acadou maiores valores no caso 
da SAU (1,31 euros/m2) que nos terreos de mon-
te (0,58 euros/m2).
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O número total de operacións de com-
pravenda de terreos rústicos descen-
deu lixeiramente no período analizado 
(2014-2016), acumulando tres anos 
consecutivos de baixada. Non obs-
tante, este é o efecto da tendencia das 
operacións sobre superficie de monte, 
xa que as operacións sobre SAU au-
mentaron moi levemente desde 2015. 
Este é o mesmo patrón seguido pola 
superficie total obxecto de compraven-
da, que descende lixeiramente no total 
como consecuencia do descenso de 
transaccións de monte, pero que mos-
tra unha leve recuperación na superfi-
cie de SAU vendida. En ambos casos 
percíbese o efecto de que a superficie 
de monte supón algo máis da metade 
das operacións de compravenda e da 
superficie transferida en total. Así, se-
gún os datos analizados, a superficie 
transaccionada durante o 2016 foi de 

Mobilidade

arredor de 6.000 ha de monte e case 
4.400 ha de SAU. De tódolos xeitos, 
como se pode apreciar nos gráficos, as 
variacións dos últimos anos deben ser 
situadas no contexto dunha relativa es-
tabilidade en todo o período estudado 
(2008-2016), caracterizada na maioría 
dos anos por un volume de transac-
cións de 40.000-45.000 operacións 
que representan 10.000-12.000 ha. A 
serie de SAU é particularmente estable 
(arredor de 3.500-4.500 ha e 19.000-
21.000 operacións na maioría dos 
anos), de xeito que os cambios na serie 
total se deben sobre todo ao maior vo-
lume de transaccións de superficie de 
monte no ano 2013.

As maiores taxas de mobilidade con-
céntranse na metade norte de Galicia, 
especialmente na provincia de Lugo, 
tanto para superficie agrícola como 

para superficies de monte. Para o pe-
ríodo 2014-2016 só seis concellos 
mostraron unha taxa de mobilidade 
de superficie agrícola igual ou maior 
ao 2% anual: Leiro (3,3%), Beade (3,3%), 
Xunqueira de Ambía (2,6%), Mañón 
(2,3%), Mugardos (2,0%) e Cariño 
(2,0%). No caso de superficies de mon-
te, outros igualaron ou superaron o 2% 
anual: Carballeda de Valdeorras, Melón, 
Melide, Cerdido, Cariño e Samos.

Se comparamos o período 2014-2016 
co trienio anterior (2011-2013), obsér-
vase que en boa parte dos concellos 
das provincias de Lugo e Ourense se 
produciu un descenso da taxa de mo-
bilidade maior do 0,3% medio anual, 
se ben tamén existen concellos onde 
se observa unha tendencia oposta 
con ascensos maiores do 0,3% medio 
anual.

Área total obxecto de compravenda en Galicia (2008-2016, valores en hectáreas)

Ano SAU Monte Total
2008 5.143 6.726 11.869
2009 3.527 6.739 10.266
2010 4.146 6.714 10.861
2011 4.456 8.048 12.505
2012 3.954 7.904 11.858
2013 5.390 11.060 16.450
2014 4.473 8.116 12.589
2015 3.900 7.272 11.172
2016 4.393 6.027 10.420

Número de operacións de compravenda en Galicia (2008-2016)

Ano SAU Monte Total
2008 26.099 22.747 48.846
2009 20.586 21.784 42.369
2010 19.979 22.389 42.370
2011 20.186 23.507 43.692
2012 19.702 24.477 44.180
2013 21.489 27.023 48.512
2014 19.607 25.404 45.011
2015 18.446 24.164 42.609
2016 18.670 20.711 39.379
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Número de operacións de compravenda (miles)

Área total obxecto de compravenda (miles ha)
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Taxa de mobilidade media 
anual por provincia en 2014-

2016 e variación respecto 
do período 2011-2013

Series anuais de número de operacións e área total transferida

Taxas de mobilidade (%) para os 10 concellos con menor taxa total en 2014-2016

Concello SAU Monte Total
Vilar de Santos 0,00 0,00 0,00
Boborás 0,04 0,00 0,01
Avión 0,00 0,01 0,01
Fornelos de Montes 0,06 0,01 0,01
Rairiz de Veiga 0,03 0,01 0,02
Barbadás 0,05 0,01 0,02
Cortegada 0,08 0,01 0,02
Porqueira 0,04 0,01 0,02
Entrimo 0,14 0,02 0,03
Muros 0,08 0,02 0,03

 

Taxas de mobilidade (%) para os 10 concellos con maior taxa total en 2014-2016

Concello SAU Monte Total
Beade 3,26 1,66 2,11
Melón 0,22 2,30 2,08
Mañón 2,27 2,00 2,06
Cariño 2,00 2,02 2,02
Cerdido 1,24 2,10 1,91
Carballeda de Valdeorras 0,08 3,97 1,79
Melide 1,06 2,28 1,68
Triacastela 1,78 1,52 1,64
Xunqueira de Ambía 2,64 0,24 1,62
Rodeiro 1,84 1,43 1,61

0,45 % 
  (−0,01 %)

0,59 % 
  (+0,03 %)

0,24 % 
  (−0,2 %)

0,77 % 
  (−0,22 %)
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Taxa anual (%)
  < 0,1

0,1 − 0,2

0,2 − 0,3

0,3 − 0,5

0,5 − 0,8

  > 0,8

Sobre superficie agrícola utilizada e monte
Taxa de transferencia media anual por compravenda (2014−2016)

Sobre superficie agrícola utilizada Sobre superficie de monte

Taxa de mobilidade media anual por concellos para o período 2014-2016
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Variación (%)
  < −0.3 %

(−0.3) − (−0.2) %

(−0.2) − (−0.1) %

(−0.1) − (0.1) %

(0.1) − (0.2) %

(0.2) − (0.3) %

  > 0.3 %

Sobre superficie agrícola utilizada e monte
Variación da taxa de transferencia media (2014−2016 respecto a 2011−2013)

Sobre superficie agrícola utilizada Sobre superficie de monte

Variación da taxa de mobilidade media anual por concello para o período 2014-2016 respecto do 
período 2011-2013
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Prezo

Os prezos da terra rústica seguiron 
para o período analizado unha tenden-
cia lixeiramente alcista e polo tanto 
contraria á das taxas de mobilidade. 
Así, no trienio 2014-2016 o prezo me-
dio da terra  pasou de 0,80 euros/m2 
en 2014 a 0,89 euros/m2 en 2016, o 
que representa un 11% de incremen-
to. Porén, a subida non foi uniforme en 
Galicia e apréciase unha baixada sen-

sible dos prezos medios tanto da SAU, 
e en menor medida dos terreos de 
monte, no occidente das provincias 
de Pontevedra e Coruña -algúns dos 
municipios cos prezos medios máis 
elevados de Galicia- así como no sur 
da provincia de Lugo. En Ourense, pola 
contra, atopamos un comportamento 
heteroxéneo dado que coexisten mu-
nicipios nos que houbo incrementos 

Prezo medio da terra rústica en Galicia (2008-2016, valores en euros/m²)

Ano SAU Monte Total

2008 1,72 0,61 1,09

2009 1,87 0,65 1,07

2010 1,60 0,56 0,96

2011 1,56 0,54 0,90

2012 1,58 0,55 0,89

2013 1,35 0,49 0,77

2014 1,31 0,51 0,80

2015 1,22 0,66 0,86

2016 1,31 0,58 0,89

significativos dos prezos medios con 
municipios con baixadas de máis do 
50%. Desde o mínimo alcanzado en 
2013 obsérvase un incremento dos 
prezos globais que os leva ata niveis 
de 2011 e 2012. Non obstante, no 
caso da SAU semella que a tendencia 
baixista se mantivo ata 2015, de xeito 
que 2016 sería o primeiro ano de recu-
peración dos prezos.

Área media da parcela obxecto de compravenda (miles m²)

Prezo medio da terra (euro/m²)
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Prezo medio por 
provincia en 2014-2016 
e variación respecto do 

período 2011-2013

Series anuais de prezo medio e área media de parcela

1,57 €/m² 
  (−0,12 €/m²)

0,95 €/m² 
  (−0,15 €/m²)

0,99 €/m² 
  (+0,18 €/m²)

0,59 €/m² 
  (+0,01 €/m²)
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Relación de 10 concellos con menor precio da terra en 2014-2016 (euros/m²)

Concello SAU Monte Total

Calvos de Randín 0,15 0,10 0,12

A Mezquita 0,15 0,10 0,13

Chandrexa de Queixa 0,22 0,10 0,14

Vilariño de Conso 0,23 0,11 0,17

Pedrafita do Cebreiro 0,34 0,09 0,17

Montederramo 0,36 0,14 0,20

Quintela de Leirado --- 0,21 0,21

Riós 0,55 0,07 0,23

Vilardevós 0,34 0,21 0,23

A Teixeira 0,70 0,22 0,24

Relación de 10 concellos con maior precio da terra en 2014-2016 (euros/m²)

Concello SAU Monte Total

Cangas 10,91 5,58 9,03

Vigo 12,23 5,11 8,72

A Guarda 11,74 3,38 8,42

Sanxenxo 10,71 3,51 8,14

Nigrán 9,82 4,72 7,89

Redondela 9,02 3,71 7,55

O Grove 11,76 4,26 7,51

Vilanova de Arousa 9,80 3,64 7,49

Baiona 7,75 4,78 7,23

O Rosal 9,61 3,40 7,06
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Prezo (euro/m²)
< 0,5

0,5 − 1,0

1,0 − 1,5

1,5 − 2,5

2,5 − 5,0

> 5

NA

Superficie agrícola utilizada e monte
Prezo medio da terra rústica (2014−2016)

Superficie agrícola utilizada Terras de monte

Prezo medio por concellos para o período 2014-2016
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Var. (euro/m²)
< (−1)

(−1) − (−0,5)

(−0,5) − (−0,2)

(−0,2) − (+0,2)

(+0,2) − (+0,5)

(+0,5) − (+1)

> (+1)

NA

Superficie agrícola utilizada e monte
Variación do prezo medio da terra rústica (2014−2016 respecto a 2011−2013)

Superficie agrícola utilizada Terras de monte

Variación do prezo medio por concello para o período 2014-2016 respecto do período 2011-2013
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Nota metodolóxica
A principal fonte de información utilizada para a realización deste informe foron os datos 
de compravenda de terras rústicas declarados polos contribuíntes ante a Axencia Tribu-
taria de Galicia no marco do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos 
documentados. Dentro do marco dos traballos do Observatorio de Terras de Galicia, os 
datos utilizados teñen a forma de resumo estatístico anual a nivel de parroquia (polo tan-
to, totalmente anonimizados) e correspóndense con datos consolidados no momento de 
extracción do banco de información da Axencia (é dicir, trátase de datos que superaron o 
procedemento de comprobación administrativa). Tamén se dispuxo da porcentaxe que 
estes datos representan sobre do total de expedientes presentados, o que permite realizar 
estimacións e proxeccións sobre dos datos consolidados para a inferencia sobre o total da 
presentación do ano estudado.

Os valores que presentamos aquí en forma de táboas, mapas e gráficos son o resultado 
de estimacións e xeneralizacións realizadas a partir da información orixinal e deben ser 
tomados como valores orientativos que incorporan, necesariamente, a subxectividade do 
conxunto de decisións tomadas no seu procesado. Por exemplo, as relativas á reclasi-
ficación das categorías de uso utilizadas pola Axencia Tributaria en clases xenéricas de 
superficie agrícola utilizada (SAU) e superficie de monte. Tamén, as relacionadas coa elimi-
nación das observacións parroquiais con valores extremos de prezo declarado, para tratar 
de reducir deste modo a influencia de valores asociados á expectativa de uso residencial.1

A superficie transferida, en particular, é unha estimación realizada considerando o grao 
de completitude da información orixinal correspondente a diferentes anos (loxicamente 
este é menor nos anos máis recentes, ao atoparse unha parte dos expedientes aínda en 
tramitación), e debe ser tomada coas precaucións lóxicas. A partir dela calculouse a taxa 
de mobilidade, definida como a porcentaxe que a superficie obxecto de compravenda nun 
determinado período de tempo representa sobre o total da superficie da mesma categoría. 
Por exemplo, o total da superficie de monte que foi obxecto de compravenda nun concello 
e período de tempo determinados, sobre o total de superficie de monte do concello. Para 
este fin, os valores de superficie agrícola utilizada e superficie de monte de cada concello 
foron tomados do Anuario de Estatística Agraria publicado pola Consellería de Medio Ru-
ral nas súas edicións correspondentes aos anos 2012 e 2015 (para o cálculo das taxas 
de mobilidade dos periodos 2011-2013 e 2014-2016, respectivamente). Para calcular a 
taxa de mobilidade da superficie de monte, a maiores, excluímos do cálculo a superficie 
de propiedade veciñal, dado que non pode ser obxecto de compravenda. As superficies 
de montes veciñais por municipio obtivéronse do rexistro de montes veciñais en man co-
mún da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal da Consellería de Medio Rural, 
actualizado a xullo de 2018. Aínda que parte da superficie de monte veciñal ten aprovei-
tamento agrícola ou gandeiro (e podería, polo tanto, estar computada en parte na SAU de 
cada concello), o cálculo considera toda a superficie veciñal como superficie de monte.

Finalmente, os valores de prezo medio presentados para cada concello son valores me-
dios ponderados pola superficie que representa cada valor parroquial sobre o total do 
concello e corresponden ao valor medio declarado polas partes intervintes na transacción 
ante a Axencia Tributaria. Sobre a validez da aproximación destes valores débense aplicar 
as mesmas consideracións mencionadas anteriormente respecto do grao de completitu-
de da información e a súa representatividade.

1  Para esta operación seguimos o criterio publicado por Hubert e Vandervieren (2008) en An adjusted 
boxplot for skewed distributions, Computational Statistics and Data Analysis 52, 5186–5201.
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Máis información en:
http://agader.xunta.gal


