
Orde axudas para constituír e 
iniciar a actividade de 

Sociedades de Fomento Forestal 
(Sofor) 

DOG núm. 133, do15/07/2013 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
•  CONVOCATORIA ABERTA CON DOUS 

PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN SUCESIVOS 
POR ANUALIDADE 

•  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DA 
CONVOCATORIA ATA O 30.09.2013. 

•  FINANCIARANSE CON CARGO AO PLAN DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL SOSTIBLE 

•  IMPORTES: 
–  ANO 2013:    700.000 € 
–  ANO 2014:    800.000 € 



SOLICITANTES: 

LIÑA 1 (Constituír Sofor):  
- Agrupacións de propietarios forestais constituídas formalmente e inscritas no 
Rexistro de Asociacións.  
- Outras entidades xurídicas de dereito privado que agrupen persoas 
propietarias forestais cunha finalidade de xestión e comercialización en común 
dos froitos das súas propiedades.  
- SOFOR con inscrición previa, para a inscrición definitiva 

LIÑA 2: (Iniciar a actividade):  

- Sofor con inscrición definitiva no Rexistro de Sofor (Rsofor).  

BENEFICIARIOS (para as dúas liñas): 

As Sofor inscritas no RSofor 



Conceptos subvencionables 
Liña 1: Constituír Sofor 

-  Custo de investigación da propiedade e 
clasificación dos terreos. 

 Importe máximo subvencionable: 30.000 €   
-  Gastos notariais de consitución da Sofor. 
  Importe máximo subvencionable: 7.000 € 

-  Cartel informativo. 
  Importe máximo subvencionable: 255 € 

Liña 2: Iniciar a actividade de Sofor 
inscritas no Rsofor 

-  Gastos notariais  e rexistrais para a 
concentración privada. 

  Importe máximo subvencionable: 10.000 € 

-  Custos de redacción do proxecto de obras e 
infraestruturas comúns. 

  Importe máximo subvencionable: 5.000 € 

-  Custos de execución de infraestruturas comúns 
  Importe máximo subvencionable: 50.000 € 

-  Custos de redacción do isntrumento de 
ordenación e xestión forestal 

 Importe segundo tarifa 

-  Cartel informativo. 
  Importe máximo subvencionable: 255 € 



RESUMO DE PORCENTAXES DE AXUDA  



Actuacións obxecto de axuda e 
importes (I)  

•  LIÑA 1. Liña de axudas para constituír SOFOR:  

1.1 Subvencionarase a investigación da propiedade e a clasificación dos terreos. 

    P =79,62 K (98 + S/12 +P1/12 + 2,5 P2)   

•  P= importe do investimento en euros. 
•  K= constante, cuxo valor é de 0,2 para a inscrición previa no rexistro SOFOR e de 0,3 para a inscrición definitiva. 
•  S= hectáreas da SOFOR. 
•  P1= número de parcelas da SOFOR. 
•  P2= número de propietarios da SOFOR. 

PORCENTAXES DE SUBVENCIÓN: 
 - Do 90% do investimento na zona de erradicación de 1,5 km de raio da área do Bursaphelenchus xylophilus 

 - Do 75% do investimento nos seguintes casos: 
  a)  zonas desfavorecidas. 
  b) concellos comprendidos na franxa tampón de 20 km coa fronteira de Portugal que define a orde do 22 de marzo de 

2012  pola que se establecen medidas sobre a sanidade vexetal nunha área demarcada polo organismo de corentena 
 Bursaphelenchus xylophilus. 

  c) masas consolidadas de frondosas autóctonas, especificadas no artigo 93 da Lei 7/2012, do 28 de xuño,de montes de  Galicia. 

 - Do 60% do investimento no resto dos casos. 

•  O importe máximo subvencionable será de 30.000 €.  

1.2 Subvencionarase o 100% dos gastos notariais para constituír a SOFOR.  
 O importe máximo subvencionable será de 7.000 €. 



Actuacións obxecto de axuda e 
importes (II)  

LIÑA 2. AXUDAS PARA INICIAR A ACTIVIDADE da SOFOR  

A) Concentración privada.  

Subvencionarase o 100% dos gastos notariais e rexistrais da concentración privada.  

 O importe máximo subvencionable será de 10.000 €. 

B) Os custos de redacción do proxecto de obras e infraestruturas comúns.  

Estes custos non superarán o 4% do orzamento de execución material do proxecto que se redacte. 

A subvención será do 100% do investimento nos seguintes casos: 
 a)  zonas desfavorecidas. 
 b) concellos comprendidos na franxa de 20 km coa fronteira de Portugal  
 c) masas consolidadas de frondosas autóctonas. 

No resto dos casos, a subvención será do 75% do investimento. 

- As infraestruturas deberán estar no contorno da SOFOR. 

 O importe máximo subvencionable será de 5.000 €.  
  



C) Custos de execución de infraestruturas comúns.  
 O valor máximo dos investimentos será de : 

•  7,58 € por metro lineal de peche gandeiro perimetral ou interior.  
•  7.997,96 € por km de apertura de pista forestal.  
•  2.956,07 € por km de arranxo de pista forestal. 
•  616,30 € por ha de defensa contra incendios forestais que non linde cunha pista forestal. 
•  364,00 € por ha de defensa contra incendios forestais que linde cunha pista forestal. 
•  6.103,61 € por un depósito de auga (un cada 500 ha de SOFOR, máximo de dous) 
•  635,90 € por cada cargadoiro de madeira e subprodutos forestais anexo a pistas forestais 

(subvencionarase como máximo un por cada 75 ha de SOFOR) 
  
PORCENTAXE DE SUBVENCIÓN: 
 - Do 70% do investimento nos seguintes casos: 
  a)  zonas desfavorecidas. 
  b) concellos comprendidos na franxa de 20 km coa fronteira de Portugal  
  c) masas consolidadas de frondosas autóctonas 

 - Do 60% do investimento no resto dos casos. 

- O investimento máximo subvencionable non poderá superar os 50.000 €.  

Actuacións obxecto de axuda e 
importes (III)  



D) Os custos de redacción do instrumento de ordenación e de xestión forestal. 
TARIFAS: 

PORCENTAXE DE SUBVENCIÓN: 
 - Do 100% do investimento nos seguintes casos: 
  a)  zonas desfavorecidas. 
  b) concellos comprendidos na franxa de 20 km coa fronteira de Portugal  
  c) masas consolidadas de frondosas autóctonas. 

 - Do 75% do investimento no resto dos casos. 

Actuacións obxecto de axuda e 
importes (e IV)  

PROXECTO DE ORDENACIÓN 

Superficie arborada inventariable total (ha) Superficie de aproveitamento 
final no plan especial (ha) presuposto elaboración PO 

0 – 100 < 25 3.509,22 
> 25 4.311,25 

100 – 250 < 25 4.791,48 
> 25 5.593,52 

> 250 < 25 6.073,74 
> 25 6.875,78 

DOCUMENTO SIMPLE DE XESTIÓN 
Superficie arborada inventariable total (ha) Superficie de aproveitamento 

final no plan especial (ha) presuposto elaboración DSX 

0 – 50 < 10 1.243,11 
> 10 1.530,23 

50 – 100 < 10 1.528,06 
> 10 1.815,18 

> 100 < 10 2.240,43 
> 10 2.527,55 



Limitacións e condicións técnicas 
mínimas dos traballos (I) 

Traballo Limitacións de uso Condicións técnicas mínimas que deben cumprir os traballos 

Peche gandeiro perimetral ou interior   
• Peche de postes de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e de 
2m de altura, colocados cada 5 m e con malla cinexética. 

. Precisa unha xustificación técnica da súa necesidade. 

Faixa auxiliar para a defensa contra incendios na 
marxe de pista forestal. 

• Obrigatoria, agás 
xustificación técnica. 

• Terán unha franxa de aomenos 2 metros de largo a cada lado da 
pista forestal nas cales se realizará unha roza a feito. 

• Procurarase integrar noutras existentes. 
- Precisarase informe favorable de viabilidade emitido polo 
Servizo provincial de Prevención e Defensa Contra os Incendios 
Forestais. 

Devasas de defensa contra incendios. • Obrigatoria, agás 
xustificación técnica. 

• Terán un largo mínimo de 10 m. 

• Terán unha franxa central de 5 metros con decapado ata solo 
mineral e dúas franxas laterais de polo menos 2,5 metros de largo 
nas cales se realizará unha roza a feito. 

• Procurarase integrar noutras existentes. 
• Practicaranse cortas transversais, cunha pendente lonxitudinal 
do 2 % e distanciadas 50 m a partir da pendentes daquelas 
superiores ao 20 % 
- Precisarase informe favorable de viabilidade emitido polo 
Servizo provincial de Prevención e Defensa Contra os Incendios 
Forestais. 



Limitacións e condicións técnicas 
mínimas dos traballos (II) 

Traballo Limitacións de uso Condicións técnicas mínimas que deben cumprir os traballos 

Apertura de pista 

• A largura da caixa, incluídos foxos e plataforma, terá entre 3-5 m e dotarase dos 
pasos de auga e foxos necesarios 
• A pendente máxima da rasante non superará o 12%. 

• Non se superará a densidade de 40 m lineais 
de pista/ha. 

• A sección transversal do camiño terá unha caída do 1-2% para facilitar a 
evacuación das augas cara aos foxos. 

 • Nas áreas de montaña a densidade non 
poderá superar os 20 m lineais de pista/ha. 

• Realizaranse suficientes apartadoiros para garantir a circulación en ambos os 
sentidos. 

 • Adaptaranse no seu trazado ao contorno 
natural do terreo. 

• Dotaranse as pistas ou camiños de polo menos 2 pasos de auga por quilómetro. 

  • Eliminarase o cordón que se podería formar na parte exterior da pista ao abrir a 
caixa. 

  • Nos tramos con pendente, realizaranse cortes transversais en forma de cano 
dirixidos ao exterior da pista para facilitar a evacuación das augas cada 50 m. 

  - Precisarase informe favorable de viabilidade emitido polo Servizo provincial de 
Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais. 

Mellora de pista 

• A pendente máxima da rasante non superará o 12%. 
• A sección transversal do camiño terá unha caída do 1-2% para facilitar a 
evacuación das augas cara aos foxos. 

 • Só se realizará sobre as pistas que conten 
cunha largura de caixa, incluídos foxos e 
plataforma, maior de 3 m. 

• Realizaranse suficientes apartadoiros para garantir a circulación en ambos os 
sentidos. 

 Non se superará a densidade de 40 m lineais 
de pista/ha. 

• Dotarase as pistas ou camiños de polo menos 2 pasos de auga por quilómetro. 

  • Nos tramos con pendente realizaranse cortes transversais en forma de cano 
dirixidos ao exterior da pista para facilitar a evacuación das augas cada 50 m. 

  - Precisarase informe favorable de viabilidade emitido polo Servizo provincial de 
Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais. 



Limitacións e condicións técnicas 
mínimas dos traballos (e III) 

Traballo Limitacións de uso Condicións técnicas mínimas que deben cumprir os traballos 

Depósito de auga 

• Subvencionarase un punto de auga 
para expedientes con SOFOR de 
menos de 500 ha e un máximo de dous 
pun-tos de auga para expedientes en 
que a devandita superficie sexa maior o 
igual a 500 ha. 

- Ud. de depósito de auga para abastecemento ou traballos forestais, 
cunhas dimensións mínimas de 5 m de lonxitude por 4 m de largura e 2,5 
m de altura (volume útil 40 m3), formado por soleira de formigón armado 
con mallazo electrosoldado de 150 x 150 mm de 12 mm de diámetro, 
sobre unha capa de 10 cm de formigón en masa HM - 10/P/40 para 
limpeza. Cimentos de 0,50 x 0,80 m, recheos de formigón HA-25/P/20 I 
armado con 35 kg/m3 de aceiro corrugado. Muros de formigón de 30 cm 
de espesor, armados con aceiro corrugado na contía de 40 kg/m3. 

- Precisarase informe favorable de viabilidade emitido polo Servizo 
provincial de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais. 

Construción de cargadoiros de 
madeira e subprodutos forestais 

• Subvencionarase como máximo un 
cargadoiro por cada 75 ha de superficie 
da SOFOR 

- Ud. de cargadoiro de madeira ou subprodutos forestais anexo a pistas 
forestais cunha superficie de 200 m2,  

- O cargadoiro dotarase dun foxo perimetral agás a zona anexa á pista 
cunha sección de 0,5 m2,  

- A explanación terá un firme de balastro artificial de 20 cm de espesor. 

- A pendente máxima da explanación será do 5%. 

Instrumento de ordenación e 
xestión forestal 

  

A estrutura e contido mínimo dos instrumentos de ordenación e xestión 
forestal axustarase ás instrucións xerais de ordenación de montes de 
Galicia, de acordo coa Lei 7/2012, de 28 de xuño de montes de Galicia e 
co seu desenvolvemento regulamentario 



BAREMO DE PRIORIZACIÓN.  
LIÑA 1 

SEGUNDO O TIPO DE SOFOR Puntos 

Plantacións forestais de froito 3 puntos por ha da Sofor 

Plantacións de frondosas autóctonas ou masas preexistentes de frondosas autóctonas 2 puntos por ha da Sofor 

Outras plantacións ou aproveitamentos forestais 1 punto por ha da Sofor 

Se a clase forestal da Sofor posúe máis do 75% do capital social da Sofor  20 

(non acumulables aos anteriores) Se a clase forestal da Sofor posúe máis do 90% do capital social da Sofor  40 

SEGUNDO AS CARACTERISTICAS DO SOLICITANTE Puntos  

Se entre o 20 e o 40 % das persoas propietarias de terreos forestais que solicitan a subvención para a constituír a      
SOFOR son mulleres 

20 

(non acumulables ao punto anterior) Se máis do 40 % das persoas propietarias de terreos forestais que solicitan a 
subvención para a constituír a SOFOR son mulleres. 

30 

Se entre o 20 e o 40 % das persoas conselleiras do consello de administración da SOFOR son mulleres.  20 

(non acumulables ao punto anterior) se máis do 40 % das persoas conselleiras do consello de administración da 
SOFOR son mulleres 

30 

Sociedades de Fomento Forestal situadas en concellos desfavorecidos (anexo XI) 50 

SOFOR localizadas en concellos comprendidos na franxa tampón de 20 km coa fronteira de Portugal que define a 
Orde do 22 de marzo de 2012 pola que se establecen medidas sobre a sanidade vexetal nunha área demarcada polo 
organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (anexo XII) 

50 

SOFOR con masas consolidadas de frondosas autóctonas, especificadas no artigo 93 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia. 

50 

SOFOR se o terreo conta cun instrumento de ordenación ou de xestión forestal aprobado pola administración. 50 



BAREMO DE PRIORIZACIÓN.  
LIÑA 2 

SEGUNDO O TIPO DE SOFOR Puntos 

Plantacións forestais de froito 3 puntos por ha da Sofor 

Plantacións de frondosas autóctonas ou masas preexistentes de frondosas autóctonas 2 puntos por ha da Sofor 

Outras plantacións ou aproveitamentos forestais 1 punto por ha da Sofor 

Se a clase forestal da Sofor posúe máis do 75% do capital social da Sofor  20 

(non acumulables aos anteriores) Se a clase forestal da Sofor posúe máis do 90% do capital social da Sofor  40 

SEGUNDO AS CARACTERISTICAS DO SOLICITANTE Puntos  

Se entre o 20 e o 40 % das persoas propietarias de terreos forestais que solicitan a subvención para a constituír a      
SOFOR son mulleres 

20 

(non acumulables ao punto anterior) Se máis do 40 % das persoas propietarias de terreos forestais que solicitan a 
subvención para a constituír a SOFOR son mulleres. 

50 

Se entre o 20 e o 40 % das persoas conselleiras do consello de administración da SOFOR son mulleres.  20 

(non acumulables ao punto anterior) se máis do 40 % das persoas conselleiras do consello de administración da 
SOFOR son mulleres 

30 

Sociedades de Fomento Forestal situadas en concellos desfavorecidos (anexo XI) 50 

SOFOR localizadas en concellos comprendidos na franxa tampón de 20 km coa fronteira de Portugal que define a 
Orde do 22 de marzo de 2012 pola que se establecen medidas sobre a sanidade vexetal nunha área demarcada polo 
organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (anexo XII) 

50 

SOFOR con masas consolidadas de frondosas autóctonas, especificadas no artigo 93 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia. 

50 

SOFOR se o terreo conta cun instrumento de ordenación ou de xestión forestal aprobado pola administración. 50 

Por cada 10.000 € subvencionados para actividades da mesma liña en anos anteriores -20 



DOCUMENTACIÓN  
SOLICITUDE (I) 

DOCUMENTACIÓN XERAL 
Anexo I: solicitude 

Copia do NIF da entidade solicitante 

Anexo V: Declaración do conxunto doutras subvencións e doutras axudas sometidas ao réxime de minimis. 

Factura proforma ou similar de 3 provedores distintos (investimentos iguales ou superiores a 18.000 €, 50.000 € no caso 
de obra civil) 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA. LIÑA 1. 

Certificado do Rexistro  Xeral de Sociedades Mercantís de non figurar incrita a futura denominación social 

Proxecto de estatutos da SOFOR. 

Para agrupacións formalmente constituídas de persoas propietarias forestais:  
     - NIF  
     - Documento acreditativo de constitución da agrupación . 

No caso doutras entidades xurídicas:  
     - Copia dos estatutos ou escrituras de constitución,  
     - Acreditación da persoa física que as representa e  
     - Documento de compromiso dos membros das entidades xurídicas  



DOCUMENTACIÓN  
SOLICITUDE ( e II) 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA. LIÑA 2. 

Memoria asinada detallada do contido que se vai desenvolver.  

Para a subvención dos custos de redacción do proxecto de obras e infraestruturas 
comúns e dos custos de execución de infraestruturas comúns, presentarase :   

      – Un plano asinado por persoal técnico competente en materia forestal coa  
localización das infraestruturas que se pretende executar.   

      – O nomeamento do director da obra no caso dos custos de execución de 
infraestruturas.   

Deberase acreditar a competencia en materia forestal mediante a presentación do título 
universitario ofcial.  



DOCUMENTACIÓN  
SOLICITUDE DE COBRO (I) 

DOCUMENTACIÓN XERAL 

Anexo VI: Solicitude de pagamento da subvención 

Facturas orixinais que se marcarán cun selo  

Xustifcante do pagamento: copias cotexadas dos documentos bancarios de pagamento.  

Anexo V: Declaración do beneficiario sobre axudas solicitadas, concedidas e/ou obtidas para os 
mesmos investimentos    

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA. LIÑA 1. 

Anexo VII: solicitude de cambio de titular a sociedade de fomento forestal, agás se o solicitante 
fora unha Sofor con inscrición previa 

NIF da Sofor.  

Escrituras de constitución da Sofor.  



DOCUMENTACIÓN  
SOLICITUDE DE COBRO (e II) 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA. LIÑA 2. 

No caso de subvención a concentración privada, a aprobación da concentración privada.  

No caso de subvención aos custos de redacción do proxecto de obras e infraestruturas comúns, un 
exemplar do proxecto redactado, en formato papel e dixital.  

No caso de subvención aos custos de execución de infraestruturas comúns, a notificación de 
remate dos traballos (anexo VIII) xunto con:  
  
1) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na 
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
2) Arquivo gráfico (medición con GPS) coa superficie afectada polos traballos obxecto da axuda.  
3) Certificado final de obra emitido pola persoa directora da obra, no cal figure unha relación 
valorada dos traballos executados.  

No caso de redacción do instrumento de ordenación e de xestión forestal: o certificado do 
encargado do Rexistro de Montes Ordenados da inscrición do monte. A dita inscrición deberá ter 
data posterior á concesión da subvención. 



PROCEDEMENTO E PRAZOS 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ata o 30.09.2013 

 1º Procedemento de selección:  
 solicitudes correctamente presentadas e cos informes favorables en 31.08.2013. 

 2º Procedemento de selección: 
 solicitudes correctamente presentadas e cos informes favorables en 30.09.2013. 

DATA DE XUSTIFICACIÓN: 

 1º Procedemento de selección: 31.10.2013 
 Custos de execución de infraestruturas con anualidade 2014: 28.02.2014. 

 2º Procedemento de selección: 30.09.2013 
  Custos de execución de infraestruturas con anualidade 2014: 30.04.2014. 


