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O CONSELLO DA XUNTA DESTINA PREO CONSELLO DA XUNTA DESTINA PREO CONSELLO DA XUNTA DESTINA PREO CONSELLO DA XUNTA DESTINA PRETO DE 21 MILLÓNS Á REPARACIÓN DETO DE 21 MILLÓNS Á REPARACIÓN DETO DE 21 MILLÓNS Á REPARACIÓN DETO DE 21 MILLÓNS Á REPARACIÓN DE    
DANOS OCASIONADOS POLA VAGA DE LUMES DANOS OCASIONADOS POLA VAGA DE LUMES DANOS OCASIONADOS POLA VAGA DE LUMES DANOS OCASIONADOS POLA VAGA DE LUMES  
 

� O Goberno galego desenvolve o decreto aprobado a semana pasada para chegar O Goberno galego desenvolve o decreto aprobado a semana pasada para chegar O Goberno galego desenvolve o decreto aprobado a semana pasada para chegar O Goberno galego desenvolve o decreto aprobado a semana pasada para chegar 
aos afectados aos afectados aos afectados aos afectados polos incendios coa máxima rapidez, cunha orde de axudas de polos incendios coa máxima rapidez, cunha orde de axudas de polos incendios coa máxima rapidez, cunha orde de axudas de polos incendios coa máxima rapidez, cunha orde de axudas de 
máis de 11 millónsmáis de 11 millónsmáis de 11 millónsmáis de 11 millóns 

� A maiores, as consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Infraestruturas e A maiores, as consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Infraestruturas e A maiores, as consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Infraestruturas e A maiores, as consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Infraestruturas e 
Vivenda e Economía acometerán actuacións directas por valor de 9,8 millónsVivenda e Economía acometerán actuacións directas por valor de 9,8 millónsVivenda e Economía acometerán actuacións directas por valor de 9,8 millónsVivenda e Economía acometerán actuacións directas por valor de 9,8 millóns 

� O teléfono gratuíto O teléfono gratuíto O teléfono gratuíto O teléfono gratuíto 900 81 54 00 estará activo a partir 900 81 54 00 estará activo a partir 900 81 54 00 estará activo a partir 900 81 54 00 estará activo a partir da semana que vén, da semana que vén, da semana que vén, da semana que vén, 
funcionará todos funcionará todos funcionará todos funcionará todos os días e asesorará e informará aos cidadáns sobre as axudasos días e asesorará e informará aos cidadáns sobre as axudasos días e asesorará e informará aos cidadáns sobre as axudasos días e asesorará e informará aos cidadáns sobre as axudas 
 

O Consello da Xunta destina preto de 21 millóns de euros para paliar os danos e os 
efectos da vaga de lumes que asolou Galicia a mediados do mes de outubro e aprobou 
hoxe a orde que establece as bases reguladoras que desenvolven o decreto do 19 de 
outubro de medidas urxentes de axuda. Trátase dunha resposta conxunta e coordinada 
do Goberno galego, que, nunha soa orde agrupa todas as subvencións dos distintos 
departamentos autonómicos. 
 
En concreto, será unha axuda de 11 millóns de euros, e a maiores, varias consellerías 
articularán actuacións directas, que no caso de Medio Rural ascenderán a 7 millóns, no 
de Medio Ambiente a 1,1 millóns, no de Economía, Emprego e Industria a un millón e 
no de Infraestruturas e Vivenda a 700.000 euros. 
 
O Goberno galego responde así de maneira inmediata ás necesidades orixinadas polos 
efectos dos lumes. Aprobou o decreto de medidas urxentes antes de que pasase unha 
semana desde a catástrofe dos incendios e a orde de axudas sete días despois dese 
decreto. 
 
Nunha segmentación das axudas por departamentos da Xunta, a Vicepresidencia e 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza destinará 1,5 millóns a 
establecer convenios de colaboración coas deputacións provinciais para facer fronte 
aos gastos derivados das actuacións levadas a cabo como consecuencia dos incendios 
e aos danos causados nos bens e dereitos de titularidade municipal.  
 
A Axencia Turismo de Galicia destinará axudas para a reposición da numerosa 
sinalización turística queimada (500.000 euros) e para os titulares de establecementos 
turísticos afectados polos incendios (500.000 euros). Ademais, a Secretaría Xeral para 
o Deporte habilitará 100.000 euros para as asociacións, clubs e entidades deportivas 
polos danos nas súas instalacións. 
 
A Consellería de Facenda será a encargada de outorgar as axudas por danos persoais 
cunha partida de 350.000 euros. Para os casos de falecemento e incapacidade 
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permanente absoluta establécense 75.000 euros por vítima. Nos casos de lesións que 
causasen hospitalización, incluiranse os gastos de asistencia médica e hospitalización, 
así como outros danos persoais que se acrediten.  
 
Polo que respecta á Consellería de Medio Ambiente, haberá axudas para os titulares de 
terreos cinexéticos ordenados (Tecor) cun orzamento de 300.000 euros. Estas axudas 
estarán destinadas aos propietarios destes espazos para facer fronte aos traballos de 
recuperación e protección dos recursos, así como de elementos tales como refuxios, 
fontes, comedeiros, bebedoiros, tobeiras, cercados, infraestruturas de aclimatación ou 
elementos de sinalizacións. 
 

No que atinxe á Consellería de Infraestruturas, destinaranse dous millóns de euros a 
sufragar os gastos en vivendas danadas e no seu enxoval doméstico. Haberá distinción 
entre vivendas habituais e residencias ocasionais. No caso das vivendas de residencia 
habitual, o importe máximo das axudas poderá acadar o 100% do valor de reparación 
ou reposición do inmoble danado, sen que en ningún caso o importe da dita axuda 
poida superar o 75% do prezo máximo de venda dunha vivenda protexida na mesma 
localidade. No caso das residencias ocasionais o importe máximo será dun 40% de 
valor da reparación ou reposición do inmoble danado. 
 
Ademais, na mesma consellería, existe unha partida de 550.000 euros para sufragar 
os gastos de aloxamento provisional das persoas cuxas vivendas resultaron danadas. 
 
A Consellería de Economía, Emprego e Industria axudará con tres millóns na execución 
de obras de recuperación e reconstrución de establecementos comerciais, mercantís e 
industriais afectados -cun límite de 600.000 euros por establecemento- e no 
financiamento das ditas actuacións, cunha liña de préstamos con bonificacións de 
intereses ao 0%. 
 
Medio Rural habilitará 1,5 millóns destinados á reparación dos danos en infraestruturas 
de titularidade privada (pistas forestais, captacións de augas, cerramentos, bebedeiros 
e comedeiros); gastos da madeira amoreada queimada e de corta, recollida e estelado 
da madeira queimada non comercial; a reparación de bens, maquinaria, equipamento 
ou medios de produción das explotacións agrícolas ou gandeiras; pola perda total ou 
parcial de produción agrícola das explotacións agrícolas e gandeiras; pola morte de 
gando ou pola perda de colmeas das explotacións gandeiras e apícolas, e para a 
adquisición de alimentación complementaria para o gando en extensivo ou as colmeas 
nas zonas afectadas. 
 
Pola súa parte, a Consellería do Mar destinará un millón para reparar danos causados 
nos bancos marisqueiros derivados dos incendios. Os beneficiarios serán confrarías, 
organizacións de produtores, asociacións de profesionais do sector, cooperativas ou 
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organizacións constituídas por produtores de base que xestionen ou teñan aprobados 
plans de explotacións marisqueiras. 
 
Co fin de que as axudas poidan ser efectivas o antes posible, habilitaranse anticipos do 
100% no caso das sinalizacións turísticas, de ata o 80% na reparación de vivendas, 
do 50% no caso das relacionadas con Medio Ambiente, do 25% nos alugueres e do 
25% nos establecementos comerciais. Ademais, as contías relacionadas cos danos 
persoais resolveranse este mesmo ano, ao igual que as dos alugueiros.  
 
Para dar unha resposta o máis axeitada posible aos damnificados e para facilitarlles os 
trámites das axudas, a Xunta porá en marcha unha liña de teléfono específica e 
gratuíta que ofrecerá unha atención especializada aos cidadáns. 
 
A información subministrada estará referida tanto ao asesoramento nas relacións dos 
damnificados coas compañías aseguradoras como ás liñas de axudas postas en marcha 
polo Goberno galego. O número de teléfono 900 81 54 00900 81 54 00900 81 54 00900 81 54 00 estará operativo a semana 
que vén e funcionará tódolos días en horario de 8 a 22 horas.  
 
Actuacións directasActuacións directasActuacións directasActuacións directas 
A maiores das axudas, as consellerías de Medio Rural; Medio Ambiente; Economía, 
Emprego e Industria, e Infraestruturas e Vivenda realizarán actuacións directas para 
paliar os efectos dos lumes. Así, Medio Rural destina 7 millóns para accións de 
consolidación de solos e restauración de zonas queimadas. Traballarase nunha primeira 
fase nos 32 lumes de máis de 300 hectáreas que houbo ao longo de 2017 e, nunha 
segunda fase, naqueles lugares onde se considere preciso actuar. 
 
Pola súa parte, Medio Ambiente adoptará medidas para a rexeneración e consolidación 
dos solos danados polos incendios nos parque naturais dando prioridade ao 
restablecemento dos hábitats na Baixa Limia-Serra do Xurés debido á presenza de 
especies catalogadas en perigo de extinción. Estas actuacións directas ascenderán a 
1,1 millóns. 
 

Dada a presenza destes hábitats é precisa unha actuación urxente para evitar a súa 
degradación, especialmente nos casos nos cales a afectación non fose total e o hábitat 
ou especie poida ser recuperado. Pola contra, aqueles que resultasen destruídos é 
necesario crear as condicións axeitadas para a súa rexeneración ou reintrodución. 
Como actuación prioritaria, a iniciar xa a próxima semana, deben realizarse operacións 
tendentes á fixación e consolidación dos chans afectados coa finalidade de impedir o 
seu arrastre e a chegada dos sedimentos aos cursos fluviais. Por outra banda, é 
necesario proceder á recuperación das zonas con sementeiras selectivas, segundo os 
hábitats presentes nas zonas, así como realizar a limpeza de todas as infraestruturas 
de drenaxe para evitar a súa colmatación. 
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No marco desas actuacións directas, Economía, Emprego e Industria contará coa 
colaboración da Fundación Incyde para levar a cabo un programa de recuperación e 
continuidade dos negocios afectados polos lumes. Cun orzamento de ao redor dun 
millón de euros, a Fundación porá á disposición dos empresarios un equipo de expertos 
para a recuperación dos negocios -sobre todo nas zonas rurais afectadas-, e que 
incluirá un paquete de medidas para devolver a normalidade ás empresas, asegurando 
o seu funcionamento e preparándoas ante imprevistos que poidan suceder no futuro. 
 
Para a recuperación da súa actividade económica, ofreceranse, por exemplo, 
obradoiros de marketing con iniciativas que axudan a comunicar a reapertura dos 
negocios, así como un manual onde se informará ás empresas sobre os riscos ante os 
que poden ser vulnerables e sobre estratexias para garantir a súa recuperación e 
continuar operando de xeito inmediato tras calquera tipo de interrupción. 
 
Por último, a Consellería de Infraestruturas investirá máis de 700.000 euros en 
reparacións en diversas estradas da provincia de Pontevedra afectadas polos lumes. 
Así, acometeranse obras de emerxencia destinadas á substitución, en diversos treitos, 
de sinalización vertical, balizamento, barreiras de seguridade e vallas de cerramento, 
ademais da retirada e tratamento de materia vexetal queimado nas marxes, reperfilado 
de noiros para garantir a súa estabilidade, e de cunetas.  
  


