
 

 

 

ORDE do 19 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos 
causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catastrofes en 
montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de 
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o 
ano 2017. Consellería do Medio Rural. DOG Nº 247 (28/12/2016). 
 
 
Obxecto 
 
1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os 
titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e as Sociedades de Fomento 
Forestal (en adiante Sofor) poderán percibir para a posta en marcha de actuacións preventivas 
contempladas na lexislación galega sobre incendios forestais e a súa convocatoria para o ano 2017 
en réxime de concorrencia competitiva. 
 
2. De acordo co devandito obxecto establécense dúas liñas de subvencións: 
 
a) Liña I: subvencións para o control selectivo de combustible 
 
b) Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga 
 
Beneficiarios 
 
1. Poderán ser beneficiarios destas subvencións os titulares de montes veciñais en man común, 
as súas agrupacións e mancomunidades, e as Sofor sempre que non incorran en ningunha das 
circunstancias contempladas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. As 
actuacións localizaranse en zonas de alto ou medio risco de incendios, o sexa, que poderá 
abranguer todo o territorio de Galicia, conforme ao disposto na Orde do 18 de abril de 2007 pola 
que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal. 
 
Superficies forestais mínimas para solicitar subvencións 
 
A superficie forestal mínima por expediente en comunidades de montes veciñais en man común 
será de cen hectáreas (100 ha). 
 
Para acadar a superficie as Comunidades de Montes Veciñais en man Común (en adiante CMVMC) 
poderán formar unha agrupación, sempre que as CMVMC se empracen nunha mesma provincia e 
ademáis cumpran con algún destes requisitos: 
 
a) Localización nun mesmo concello. 
b) Localización en concellos limítrofes sempre que sexan estremeiras. 
 
3. 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 espazo 
declarado como zona de especial protección dos valores naturais, segundo o recollido no Decreto 
72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial 
protección dos valores naturais (DOG núm. 69, do 12 de abril) ou nalgún dos incluídos na zona de 
especial protección para as aves de A Limia segundo o Decreto 411/2009, do 12 de novembro 



 

 

(DOG núm. 230, 24 de novembro), a superficie mínima a que fai referencia o primeiro parágrafo 
sería de 50 ha. 
 
Actividades subvencionables, importes, contías e criterios de selección 
 
1. As accións subvencionables, así como os importes e as porcentaxes máximas a 
subvencionar recóllense nos capítulos II e III desta orde para cada liña de subvención. 
 
2. Os criterios específicos de valoración para a adxudicación de subvencións recóllense 
igualmente nos capítulos II e III para cada unha das liñas de subvención. 
 
Prazo de presentación de solicitudes 
 
O prazo de presentación das solicitudes e dos traballos remata o 28 de xaneiro de 2017 
 
 
 
 


