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ORDE RELATIVA AO DESPACHO DOS EXPEDIENTES NA SUBDIRECCIÓN 
DE MOBILIDADE DE TERRAS DA AXENCIA GALEGA DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL EN MATERIA DE SOLICITUDE DE 
ARRENDAMENTO DE PREDIOS 

 

As solicitudes de arrendamento de predios xestionados polo Banco de Terras de Galicia, 
ben sexan de titularidade de Agader ou de titularidade de terceiros –con excepción das 
referentes aos denominados arrendamentos pactados- preséntanse nesta unidade 
administrativa, para a súa tramitación, en períodos prefixados ao longo de cada ano. 
Unha vez rematado cada un dos períodos, as solicitudes recibidas son agrupadas en 
función do predio para o que se solicita o arrendamento, comezando  entón a 
tramitación dos correspondentes expedientes. 

O apartado 2 do artigo 74 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común prevé que “no 
despacho dos expedientes gardarase a orde rigorosa de incoación en asunto de 
natureza homoxénea, salvo que o titular da unidade administrativa dea orde motivada 
do contrario, da que quede constancia”.  

Trátase dunha aplicación da regra do “réxime de cola”, que obriga a respectar nos 
despachos de asuntos a orde de chegada das solicitudes dos interesados e que se 
xustifica doutrinalmente na evitación de posibles arbitrariedades e mesmo simples 
neglixencias que poidan provocar retrasos inxustificados.  

Dende ese punto de vista semella evidente que a tramitación dos expedientes derivados 
das solicitudes de arrendamento deberase levar a cabo –de non mediar orde motivada en 
contrario- por estrito orde de chegada. No entanto, á hora de desenvolver esta 
tramitación existen unha serie de circunstancias que convén ter en conta, como son: 

a) Non existe unha correlación directa entre os actos que dan orixe ao procedemento –
as solicitudes de arrendamento consideradas individualmente- e a propia tramitación 
do expediente de arrendamento, xa que pode estar ligado a unha soa ou a varias 
solicitudes. Non está claro, no caso de expedientes para os que existen varias 
solicitudes, cal sería a orde de tramitación, podéndose interpretar, por exemplo, que 
a orde de preferencia sería a relativa á primeira das solicitudes que lle afectan ou, 
polo contrario, que a orde estivese en relación inversa ao último dos expedientes 
recibidos. Cómpre, pois, que a orde de despacho especifique claramente o que se  
entende por “orde de tramitación”. 

b) Existen casos nos que cómpre, por razón da súa urxencia obxectiva,  ditar resolución 
con carácter inmediato, independentemente da existencia de períodos e de que as 
fincas teñan ou non solicitudes de arrendamento. Entre eses casos inclúese a retirada 
de predios do Banco, ben sexa de fincas de titularidade de Agader –por exemplo, 
por expropiacións ou por cesións a concellos- ou ben de fincas de terceiros por 
solicitude dos seus titulares, o que afecta ás eventuais solicitudes de arrendamento 
que podan afectar a eses predios.  

c) Non todos os expedientes teñen o mesmo grao de urxencia; ou, dito noutras 
palabras, o prexuízo que un eventual retraso na tramitación dun expediente pode 
supor para unha finca que rematase o seu arrendamento inmediatamente antes do 
período de solicitudes –e que, polo tanto, estivo ata ese momento en boas condicións 
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de cultivo- é moi superior ao que sufriría unha finca que estivese en condicións de 
abandono ou de mínimo laboreo. Noutro caso, a tramitación das solicitudes de 
arrendamento de fincas incorporadas por terceiras persoas -incluíndo neste grupo as 
fincas de propietarios descoñecidos incluídas no convenio asinado co Ministerio de 
Economía e Facenda-  débese levar a cabo con carácter prioritario, posto que o 
retraso na súa tramitación incidiría negativamente no cumprimento dos obxectivos 
de mobilización de terras agrarias, ao desincentivar a aquelas persoas ou entidades 
que eventualmente poderían incorporar novos predios ao banco. 

d) Existen situacións nas que o retraso afecta directamente aos obxectivos que a lei de 
mobilidade marca para a entidade xestora do Banco de Terras. Así, o retraso na 
tramitación de expedientes promovidos por organismos públicos de extensión ou 
investigación con destino á creación de campos de experimentación ou ensaio, as 
actuacións de interese medioambiental e as de interese social para as que o Consello 
de Dirección de Agader, o 14 de abril de 2015, estableceu unha discriminación 
positiva nas regras de concorrencia. 

Semella, pois, evidente, que cómpre ter en conta estas circunstancias de carácter 
obxectivo e, á vista do sinalado, convén establecer unha orde de despacho dos 
expedientes de arrendamento de predios desde a unidade administrativa responsable, 
que tome en consideración dun xeito eficaz e efectivo a relación entre as solicitudes e a 
tramitación dos expedientes, a urxencia técnica do arrendamento e o cumprimento dos 
obxectivos derivados da Lei de mobilidade de terras. 

Cómpre, pois, que a persoa titular da Subdirección de Mobilidade de Terras de Agader 
emita orde motivada e da que quede constancia na que, de conformidade cos criterios 
que se acaban de sinalar, se estableza unha orde de despacho dos expedientes de 
arrendamento de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia, que atenda á 
urxencia e á necesidade diversa das solicitudes rexistradas. 

En consideración a todo o anterior, e tendo presente o artigo 74.2 da Lei 30/1992, de 26 
de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común  

 

ACORDO:  

 

Primeiro.- Que o despacho dos expedientes de arrendamento de predios incorporados ao 
Banco de Terras de Galicia realizarase atendendo á orde temporal de cada período de 
solicitudes, non pudendo iniciar a tramitación de expedientes dun período de solicitudes 
sen ter iniciada a tramitación da totalidade dos expedientes do período anterior.  

Segundo.- Resolveranse con carácter inmediato, sen atender á orde de despacho, aqueles 
expedientes afectados por solicitudes efectuadas sobre fincas das que se ten iniciado o 
expediente de retirada de predios do Banco, ben sexa de fincas de titularidade de 
Agader ou ben de fincas de terceiras persoas por solicitude dos seus titulares, as 
solicitudes de arrendamento de fincas por motivos de interese social, por interese 
medioambiental ou con destino á creación de campos de experimentación ou ensaio 
para os que o Consello de Dirección de Agader, o 14 de abril de 2015, estableceu unha 
discriminación positiva nas regras de concorrencia, ou calquera outros casos nos que 
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exista unha xustificación debidamente motivada por parte da persoa responsable da 
subdirección de mobilidade de terras. Esta xustificación deberá sempre e en todo caso 
estar documentada e pasará a formar parte do expediente. 

Terceiro.- Que, dentro de cada período de solicitudes, establecerase a seguinte orde de 
prioridade: 

Grupo 1. Expedientes que afectan a predios que finalizaran o arrendamento con 
posterioridade ao inicio do período de solicitudes inmediatamente anterior e 
predios incorporados por terceiras persoas –agás os correspondentes a 
arrendamentos pactados, aos que non lles afecta a periodificación nas 
solicitudes. 

Grupo 2. O resto dos expedientes que non incorporen solicitudes non incluídas 
en ningún dos casos do Grupo 1. 

Cuarto.- Que, dentro de cada grupo, establecerase orde de prioridade en función da data 
da primeira das solicitudes que forme parte do expediente a tramitar. Caso de coincidir 
dita data en dous ou máis expedientes iniciarase en primeiro lugar o correspondente ao 
número de expediente de valor máis baixo. 

Quinto.- Este acordo será de aplicación ás solicitudes presentadas a partir do primeiro 
período no que non se comezara a tramitación dos correspondentes expedientes, agás 
expedientes correspondentes ás excepcións sinaladas no apartado segundo. 

Sexto.-  Este acordo aplicarase desde o mesmo día da súa sinatura. 

Sétimo.- Este acordo comunicaráselle ao persoal dependente da Subdirección de 
Mobilidade de Terras de Agader para o seu coñecemento e aplicación.  

 

Santiago de Compostela,  

O subdirector de Mobilidade de Terras 

[ASINADO ELECTRONICAMENTE] 

Alejandro Sánchez de Dios 
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