
ORDE do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras 

das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos 

bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade 

de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais 

para o ano 2018. 

AXUDAS DE RAREOS, ROZAS E PODAS EN BOSQUES 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180108/AnuncioG0426-121217-0001_gl.pdf 

BENEFICIARIOS: 

1. Persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, 

entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores; non se 

admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro. 

 

2.  As sociedades de fomento forestal(Sofor), os propietarios particulares de forma 

individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente 

constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas 

agrarias, os pro indivisos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, 

as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas e as 

comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), que cumpran o 

establecido no punto 1. 

 

 

LINEAS DE AXUDAS 

a) Liña I (axudas para realización de tratamentos silvícolas preventivos de incendios 

forestais): 

 

1º. Rareos en masas estables de coníferas con diámetro normal medio da masa antes 

da actuación inferior a 15 cm e cunha densidade inicial de 2.000 pés/ha ou superior 

 

2º. Rozas e podas en masas de coníferas, dirixidas á creación de descontinuidade tanto 

horizontal como vertical en masas de coníferas: 

 

b)  Liña II (axudas para tratamentos silvícolas –rareos, desmestas, podas, cortas de 

formación, rozas, etc.– e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente 

vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques). Ao ser esta liña de 

axudas unha medida con obxectivos ambientais e non produtivos, as actuacións 

elixibles que se detallan a continuación non conducirán a un aumento significativo no 

valor ou na rendibilidade da explotación forestal: 

 

1º. Tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras con 

diámetro normal medio da masa inferior aos 20 cm, considerando como tales aquelas 

cun mínimo dun 80 % de superficie ocupada por frondosas caducifolias, sobreiras e 

aciñeiras, e cunha densidade mínima destas de 400 pés/ha e altura media superior a 

1,5 m. 

 

2º. Rexeneración e/ou mellora de soutos de castiñeiros cunha densidade mínima de 

100 pés/ha 



 

SUPERFICIE MÍNIMA E MAXIMA: 

 

Tipo de solicitante Superficie mínima Superficie máxima 

Propietarios particulares 
de maneira individual 1 Ha nun único coto redondo 

15 Ha en varios cotos, 

 cada coto minimo 1 Ha 

SOFOR 3 Ha 50 Ha 

Resto de solicitantes 3 Ha 50 Ha 

 

IMPORTE DA AXUDA 

 Ata o 100 % 

PRAZO DE SOLICITUDE: 

Ata o 19/02/2018 

PRAZO DE XUSTIFICACIÓN: 

Ata 15/03/2019 

 

  


