
 

AXUDAS PARA COMPENSAR OS DANOS PRODUCIDOS POLO LOBO 

(MT809B). 

• BENEFICIARI@S: 

• Todos @s propietari@s de gando da Comunidade de 

Galicia, agás as persoas  propietarias de gando vacún leiteiro naqueles casos en 

que se poida demostrar unha clara neglixencia na protección dos animais contra os 

ataques do lobo, agás no caso de gando vacún leiteiro que, por prescrición facultativa 

veterinaria, deba permanecer fóra das instalacións gandeiras e que, téndose adoptado 

as adecuadas medidas de protección, sexan afectados por ataques de lobo. 

• ÁMBITO TEMPORAL 

Os danos producidos entre 01/10/2017  e 30/09/2018 

• COMUNICACIÓN DO DANO. 

En RÉXIME INTENSIVO, EN 24 HORAS. 

En RÉXIME EXTENSIVO OU SEMISEXTENSIVO , EN 62 HORAS.  

Avisando no teléfono 012, que facilita unha clave que servirá para acreditar a chamada e 

identiviacr o expediente.  Horario de LUNS A VENRES É DE 8.00 ata 20.00 HORAS, de 8.00 h ata 

17,30 horasa os SÁBADOS. Os danos ocurridos dende Sabado as 17.30 ata Luns as 8.00 horas, 

terán de prazo 24 horas contadas dende o domingo as 20.00 horas. 

Os animais mortos non poderán ser manipulados para non obstaculizar o labor investigador 

dos/das axentes que se despracen ao lugar para valorar os feitos e elaborar a correspondente 

acta.  

 Os animais feridos poderán ser atendidos por persoal veterinario coa menor manipulación 

posible co obxecto de non entorpecer o labor investigador 

 A partir do 1 de outubro de 2018 poderanse realizar comunicacións por danos do lobo de 

acordo co establecido nos parágrafos anteriores e queda condicionada a concesión de axudas 

a unha nova convocatoria no ano 2019. 

• SOLICITUDE. 

As solicitudes deberanse presentar preferiblemente por vía electrónica a través do formulario 

normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.  



A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen 

personalidade xurídica e as persoas representantes dela. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT809B 

 Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2017 e a entrada en vigor desta 

orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados a partir da 

entrada en vigor desta orde.  PRAZO 23/02/2017 

 Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, o prazo de 

presentación será de 45 días naturais contados desde o día 

seguinte ao da comunicación do dano. 

• IMPORTE DAS AXUDAS. 
O importe das axudas por morte do gando figura no anexo I desta orde. Este importe 

incrementarase nun 30 % cando afecte explotacións dos concellos 

recollidos no anexo III desta orde.  
 No caso de animais feridos, a axuda estimarase en función dos gastos veterinarios 

producidos e acreditados (enténdese por gasto veterinario tanto a actuación do 

persoal profesional como o tratamento prescrito), nunha contía que, en ningún caso, 

poderá exceder o límite das contías previstas no anexo I desta orde. Cando os animais 

feridos sexan varios exemplares, admitiranse facturas conxuntas do servizo veterinario 

nas cales se relacione de xeito individual cada un dos animais feridos, con referencia á 

súa idade e á súa identificación individual, de ser o caso. No caso de animais que tras o 

tratamento prescrito morran como consecuencia das feridas producidas polo acto de 

depredación, a axuda poderá superar o límite das contías previstas no anexo I desta 

orde. Nestes casos a axuda estimarase en función das contías previstas no anexo I 

desta orde por animal, mais os gastos veterinarios producidos e acreditados ata un 

máximo do 10 por cento das anteditas contías 

 3. Os gastos de eutanasia producidos e acreditados serán compensables nunha contía 

que, en ningún caso, poderá exceder o límite das contías previstas por animal no 

anexo I desta orde. A eutanasia realizarase de forma regrada e será prescrita e 

efectuada por unha persoa profesional veterinaria co fin de lle evitar ao animal 

sufrimento grave e irremediable ou afección grave.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na provincia de LUGO, estas cuantía incrementanse un 30% nos seguintes concellos: 

Abadín, Alfoz, A Pastoriza, Baralla, Cervantes, Chantada, Cospeito, Friol, Guitiriz, Láncara, 

Mondoñedo, Monterroso, Muras, O Saviñao, O Corgo, O Incio, O Páramo, O Valadouro, 

Outeiro de Rei, Ourol, Pol, Riotorto, Samos, Triacastela,Vilalba, Xermade. 


