
MR670B - Primeira forestación de terras non agrícolas. 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioG0426-251119-0003_gl.html 

PRAZO: ATA 22/01/2020. 

  AS Solicitudes teñen que facerse a través da sede on line. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR670B 

LIÑAS DE AXUDA: 

a) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo I (coníferas). 

b) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo II (frondosas). 

Tipos de superficies obxecto de axuda: 

Poderán ser obxecto de axuda as actuacións naqueles terreos que estean identificados 

no Sistema de identificación xeográfica de parcelas agrícolas (Sixpac) como forestal 

(FO), pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR).  A superficie de actuación será a 

suma da superficie de forestación máis a superficie da área de defensa. 

A cualificación urbanística das parcelas que se vaian forestar debe admitir as actuacións 

polas que se solicita axuda. 

A convocatoria das axudas establece que se permitirá forestar con coníferas ou 

frondosas aqueles terreos ocupados por eucalipto cun diámetro inferior a 10 

centímetros. 

Tamén permitirá sustituír as superficies ocupadas por especies invasoras como a 

acacia negra, a mimosa ou a falsa acacia (‘Robinia pseudoacacia’) por plantacións de 

coníferas ou frondosas 

Beneficiarias 

1. Serán beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos 

obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou 

xestores, non admitíndose a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro. 

2. Das axudas previstas nesta orde serán beneficiarias as sociedades de fomento 

forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e 

agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioG0426-251119-0003_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR670B


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, outras 

persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común (en diante, 

CMVMC), que cumpran o establecido no punto 1. 

Actuacións obxecto de axuda e importes máximos 

subvencionables 

1. As actuacións que poderán ser obxecto de subvención son as seguintes: 

a) Gastos de plantación forestal e de área de defensa contra incendios forestais:Estes 

gastos incluirán os necesarios para o tratamento da vexetación preexistente, a 

preparación previa do terreo, adquisición de planta, así como os de plantación 

propiamente dita e a área de defensa contra incendios forestais. 

b) As infraestruturas de acompañamento, obras complementarias  

Superficies mínimas. 

 Para todos os solicitantes, con excepción das Sofor, as agrupacións legalmente 

constituídas e os propietarios particulares de xeito individual, a superficie mínima de 

actuación por solicitude será de 3 hectáreas, nun ou varios coutos redondos e 

sempre e cando a superficie mínima de cada couto sexa de 1 hectárea. 

b) Para propietarios particulares de xeito individual, a superficie de actuación 

mínima por solicitude será de 1 hectárea por couto redondo. 

c) No caso das agrupacións legalmente constituídas e Sofor, a superficie mínima de 

actuación será de 1 hectárea, distribuída en non máis de 3 coutos redondos por 

solicitude de axuda. 

Execución dos traballos. 

Os traballos solicitados non poderán iniciarse antes da inspección previa. 

O prazo para executar e xustificar as axudas concedidas nesta orde remata o 15 de 

marzo de 2021, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e 

agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro-indivisos, 

comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L. ...), e o 15 de abril de 2021 

para CMVMC. 

Decembro 2019. 


