
 

FEBREIRO 2020 

Subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por 

incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en 

man común , e Sofor. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200219/AnuncioG0426-220120-0001_gl.html 

 

LIÑA 1 :  MR651A - Ayudas para el control selectivo de combustible en 

montes vecinales en mano común y Sofor. 
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR651A 

Prazo de presentación:      20/02/2020 - 20/03/2020 

BENEFICIARI@S: 

*MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN, * AGRUPACIÓN DE MONTES, *SOFOR 

A superficie forestal mínima por expediente en comunidades de montes veciñais en man 

común será de cen hectáreas (100 ha). 

 Nas Sofor e excepcionalmente, no caso de que a CMVMC, mancomunidade ou algunha 

das CMVMC que integren a agrupación estivese localizada nalgún concello incluído en 

espazos protexidos Rede Natura 2000, a superficie mínima a que fai referencia o 

primeiro parágrafo sería de 50 ha. 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: 

 As actuacións que se subvencionarán nesta liña consistirán no control selectivo do 

combustible en áreas devasa, faixas auxiliares de pista, rexenerado forestal natural, así 

como na roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas 

forestais, coa finalidade de reducir a carga de combustible presente no monte e crear 

zonas con descontinuidade horizontal e vertical, contribuíndo así a diminuír o risco de 

propagación de incendios forestais e a minimizar os danos causados por estes sinistros, 

en caso de se produciren. 

IMPORTE E PORCENTAXE DE AXUDA 

 

 

 

 

 

O prazo máximo para o remate e xustificación dos traballos finaliza o 30 de abril de 2021. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200219/AnuncioG0426-220120-0001_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR651A


 

FEBREIRO 2020 

 

MR651B - Axudas para a construción de punto de auga en montes 

veciñais en man común e Sofor. 

 
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR651B 

Prazo de presentación: 20/02/2020 - 20/03/2020 

 

Actividades subvencionables 

Subvencionarase a construción de puntos de auga para a prevención e defensa 
contra incendios forestais, que se localizarán en zonas estratéxicas para a 
defensa dos núcleos de poboación e das masas forestais, cunha orografía 
axeitada para a actuación dos medios do SPDCIF e garantindo a actuación 
rápida destes.  

 

 Subvencionarase un máximo dun punto de auga para expedientes con CMVMC, 
mancomunidades ou agrupacións de CMVMC de menos de 500 ha clasificadas 
e de dous puntos de auga para expedientes en que a devandita superficie sexa 
maior o igual a 500 ha ou Sofor. 

IMPORTE E PORCENTAXE DE AXUDA 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR651B

