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Bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2020 e 2021 das axudas a 

investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos 

agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000, 

cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no 

marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de 
procedemento MT814A). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200214/AnuncioG0532-261219-0004_gl.html 

Prazo de presentación:     15/02/2020 - 16/03/2020 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT814A&ano=2020&numpub=1 

PERSOAS BENEFICIARIAS: 

a) As persoas titulares de terreos agrícolas e forestais privados, entendendo por titular as 

persoas físicas ou xurídicas (agás as entidades empresariais de carácter mercantil) 
propietarias ou arrendatarias ou xestoras de terras que realicen investimentos non 

produtivos necesarios para alcanzar os compromisos adquiridos baixo programas 
agroambientais ou outros obxectivos ambientais na Rede Natura 2000, ou aqueles que 

realicen investimentos nunha explotación que reforce o carácter de utilidade pública 
dunha zona Natura 2000. 

b) Os concellos incluídos na Rede Natura 2000 na súa condición de xestores de 
elementos comúns da paisaxe agraria. 

c) As asociacións ambientalistas e de custodia do territorio que sexan propietarias ou 

arrendatarias de terras agrícolas incluídas en áreas elixibles. 

Actividades subvencionables 

a) Actuacións dirixidas á mellora da paisaxe agraria ou actuacións de 

desenvolvemento de usos recreativos: 1º. Creación e/ou mellora de cercas, sebes, 

vexetación de lindes e bordos non cultivados nas parcelas agrícolas que incrementen o 

valor paisaxístico do territorio. 2º. Actuacións para a mellora da paisaxe rural, como 

restauración de muros de cachotaría e cantaría. 3º. Restauración ou adecuación de 

carreiros rurais. 4º. Creación de rutas e áreas recreativas,….. 5º. Sinalizacións de camiños 

e sendas sempre que contribúa a aumentar o coñecemento dos valores naturais ou 

facilite o percorrido no dito espazo. 

b) Actuacións dirixidas á recuperación de elementos históricos ou culturais, 

representativos ou necesarios para o mantemento da paisaxe agraria tradicional: 

1º. Rehabilitación de elementos históricos patrimoniais ou culturais, representativos 

nas explotacións agrícolas ou necesarios para contribuír ao mantemento da paisaxe rural 

tradicional: hórreos, milladoiros, cabanas, fontes, alvarizas, muíños ou fornos 

tradicionais sempre que non se empregue con uso habitacional.  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200214/AnuncioG0532-261219-0004_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT814A&ano=2020&numpub=1
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c) Actuacións dirixidas á preservación dos hábitats ou ecosistemas naturais e 

seminaturais: 

1º. Actuacións para a preservación de hábitats prioritarios ou de interese comunitario 

ou de hábitats de especies prioritarias, ameazadas ou de interese comunitario: 

i. Creación de cercados naqueles casos en que sexa recomendable a limitación de 

acceso a persoas ou gando a unha determinada superficie para a protección das augas ou 

do solo, así como outras obras necesarias para facilitar a conservación dos hábitats. 

ii. Restauración de zonas húmidas, corrección de drenaxes e restauración de 

queirogais. 

iii. Modificación de estruturas existentes para permitir o desprazamento da fauna 

salvaxe e outras actuacións de mellora da conectividade. 

iv. Investimentos destinados á preservación da vexetación de ribeira e filtros verdes. 

v. Eliminación de especies exóticas invasoras e restauración da vexetación 

característica do espazo. 

vi. Outras actuacións de diverso tipo que contribúan á preservación dos hábitats ou 

das especies.  

Restauración de puntos de auga ou áreas asolagadas como zonas importantes para a 

flora e fauna acuáticas ou terrestres. 

2º. Actuacións de preservación de ecosistemas naturais ou seminaturais (prados de 

sega, soutos…). 

AXUDAS: 

Concederase o 100 % do seu custo subvencionable, cun importe máximo de 

20.000 euros/proxecto no caso de concellos e de 12.000 € no caso das persoas titulares de 

terreos agrícolas e forestales privados. 

 


