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LUNS 11/01/2021, XUNTA, publica a ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen 

as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan 

para o ano 2021.  PROCEDEMENTO: MT809B 

PRAZOS: 12/01/2021 - 02/11/2021 

a) Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2020 e 12/01/2021, o 

prazo de presentación será dun mes. (ata 11/02/2021) 

b) Para os danos ocasionados a partir de 12/01/2021 – 30/09/2021,  o prazo 

de presentación será de 1 mes contado desde o día seguinte ao da 
comunicación do dano. 

COMUNICACIÓN DO DANO:  

  Nas vinte e catro horas seguintes ao ataque no caso de gando en réxime intensivo, e 

nas setenta e dúas horas, no caso de gando en réxime semiextensivo ou extensivo, 

mediante unha chamada, no horario hábil, ao teléfono 012, en que se lles facilitará unha 

chave que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente.  O horario hábil de 

atención telefónica é desde as 8.00 ata as 20.00 horas, de luns a venres, e desde as 8.00 

ata as 17.30 horas, os sábados.   Para os danos constatados entre as 17.30 horas dos 

sábados e as 8.00 horas dos luns, a comunicación da constatación do ataque realizarase 

nas vinte e catro horas seguintes contadas desde as 20.00 horas do domingo. 

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. 

PERSOAS BENEFICIARIAS:  

Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras de bovino, equino, asnal, 

mular,ovino cabrún e porcino. 

AXUDAS: 

Este importe incrementarase nun 30 % cando afecte gando pertencente a 

explotacións gandeiras dos concellos recollidos no anexo III (LUGO: Abadín, Alfoz, Baralla, 

Begonte, Castro de rei, Cervantes, Corgo, Cospeito, Fonsagrada, Friol, Guitiriz, Incio, 

Láncara, Mondoñedo, Muras, Navia de Suarna, Ourol, Outuiro de Rei, Palas de Rei, 
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Páramo, Pastoriza, Riotorto, Samos, Triacastela, Valadouro, Vilalba, Xermade) desta 

orde e nun 10 % no caso daquelas explotacións en que se teña comprobado a aplicación 

de medidas preventivas fronte aos ataques do lobo. 

 No caso de animais feridos, a axuda estimarase en función dos gastos veterinarios 
producidos e acreditados . 

Os gastos de eutanasia o importe máximo da compensación dos gastos de eutanasia 

por animal establécese en 75 €. 

 


