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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS CONDICIÓNS DE 

SEGURIDADE E SALUBRIDADE DOS USOS FORESTAIS DO SUELO 

 

1.- Obxecto. 

 

A presente ordenanza ten por obxecto regular as distancias das plantacións arbóreas ou 

arbustivas, ou do seu crecemento espontáneo, respecto das edificacións, co gallo de garantir á 

seguridade e salubridade dos predios así coma o mantemento das boas relacións de veciñanza, 

así coma das condicións de determinados usos do dominio público viario municipal. 
 

2.- Ámbito obxectivo. 

A presente ordenanza será de aplicación dentro do solo clasificado como solo urbano, 

urbanizable delimitado ou solo de núcleo rural. As distancias respecto de viais e conducción de 

auga e as distancias previstas para o substrato arbustivo con respecto a praderías ou fincas de 

labor serán de aplicación a tódalas categorías de solo. A regulación do uso especial do dominio 

público viario e mailo réxime sancionador será de aplicación a tódalas categorías de solo. 

 

3.- Distancias das plantacións forestais. 

 

En solo de núcleo rural, solo urbano e solo urbanizable delimitado non se permiten 

plantacións das especies prohibidas pola lexislación forestal de Galicia nas redes secundarias de 

fanxas de xestión. 

 

 A tal fin, considerarase como solo de núcleo rural o delimitado coma tal no planeamento 

municipal vixente, así coma a súa área de tolerancia exterior. Consecuentemente, as distancias 

previstas na lexislación forestal autonómica se computarán dende a línea imaxinaria delimitadora 

da área de tolerancia exterior.  

 

Dentro de estas categorías de solo, permitirase a plantación de especies frondosas ou 

frutais, sempre que a distancia entre os pés das plantas sexa, como mínimo, de 10 metros e que 

as polas non se achegen a menos de 15 metros das edificacións principais nin a menos de 2 metros 

do linde da parcela colindante.  

 

O cálculo das distancias das plantacións forestais e pés illados realizarase dende o punto 

máis próximo da plantación respecto do plano sobor o que se proxecta a superficie ocupada pola 

edificación. 

 

 Non se terán en conta as edificacións adicadas á garda de apeiros agrícolas ou forestais, 

así coma as restantes edificacións e instalacións menores. 

 

En toda clase de solo as pes das árbores deberán gardar unha distancia mínima de 5 ml, 

respecto do dominio público viario, de conduccións municipais de abastecemento ou evacuación 

de augas o de instalacións de alumeado público sen que as polas poidan invadir o seu vuelo e 

salvo que a normativa específica estabreza unha distancia superior. 

 
 

4.- Distancias das plantacións arbustivas . 

..A vivendas: 

Arbustos de ata 2 m. de altura ................................................................................. 1 m.l. 

Ídem. de máis de 2 m. de altura .............................................................................. 10 m.l. 

 

A edificios non vivenda (arbustos de máis de 2 m. de altura)………………..10 m.l 
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A praderías e fincas de labor: 

 
Arbustos de ata 2 m. de alto ................................................................. sen limitación. 

Ídem. de máis de 2 m. de altura .......................................................................... 3 m.l. 

 

A camiños públicos......................................... 5 m.l. dende o eixo e 2 m.l. dende o borde. 

 

A conduccións municipais de abastecemento ou evacuación de auga………..5 m.l. 

 

 

A outras plantacións: 

 

Arbustos de ata 2 m. de alto… ..................................................................... ….sen límite 

Ídem. de máis de 2 m. de alto………......................................a mesma das plantacións 

existentes, con un máximo de 3 m.l. 

 

5.- Condicións de seguridade e salubridade dos estratos herbáceos e arbustivos. 

Dentro do de núcleo rural, solo urbano ou solo urbanizable delimitado, a xestión da 

biomasa deberá responder aos seguintes criterios: 

 

No estrato arbustivo e herbáceo, a carga total non pode exceder os 2.000m3/hectárea. 

 

A altura máxima da vexetación de crecemento espontáneo, arbustiva e herbácea non poderá 

rebasar os 30 cm. Dita altura máxima non será de aplicación aos cultivos agrícolas e praderías 

que sexan obxecto, a lo menos, dunha colleita anual. 

 
6.- Intervención municipal na corta e saca de madeira. 

A corta de especies arbóreas e a saca da madeira a través do dominio público viario 

municipal estará suxeita a comunicación previa.  

 

Non está suxeito ao réxime de comunicación previa a corta e saca de madeira para 

autoconsumo.  

 

A corta de árbores xenlleiras estará suxeita a licencia municipal. 

 
7.- Contido da comunicación previa. 

A comunicación deberá presentarse, a lo menos, dez días hábiles antes do inicio das 

actuacións de xestión.  

 

A comunicación previa expresará: 

 

 a) A referencia catastral da parcela onde se producirá a corta. 

 

 b) Referencia catastral da parcela onde se producirá o depósito da madeira. 

 

 c) Identificación dos camiños ou estradas municipales por onde se sacará a madeira. 

 

 d) Os días nos que se producirá a corta e retirada da madeira.  

 

e) Persoa física ou xurídica que realizará as tarefas de corta e retirada, con expresión do 

seu NIF ou CIF e domicilio.  

 

A dita comunicación xuntarase:  

 

a) Copia da autorización autonómica, declaración responsable ou comunicación previa para 

a corta.  
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b) Copia do documento identificativo do comunicante.  

 

c) Copia da póliza de responsabilidade civil do profesional ou empresa que realice as 

actuacións de corta e/ou retirada da madeira.  

 

d) Xustificante do pago da taxa municipal.  

 

As comunicacións que non reúnan os requisitos anteriores non producirán efectos e se terán 

por non presentadas. 

 
A obriga de presentación da comunicación corresponderá ao propietario da parcela. Non 

obstante, nos supostos de que a corta e retirada da madeira se realice por un terceiro, correspoderá 

a éste a presentación do escrito de comunicación previa. 

 

 
8.- Condicións de utilización especial do dominio público viario. 

 

Prohíbese a circulación de autocargadores e tractores cargados polas vías municipais 

asfaltadas.  

Ditos vehículos únicamente poderán circular baleiros. 

 

9.- Infraccións e sancións. 

 

 9.1 De conformidade co disposto no artigo 140 da Lei 7/1985, de 2 de abril, constitúe 

infracción administrativa grave a producción de danos graves e relevantes no dominio público 

viario municipal a consecuencia do tránsito de vehículos pesados.  

 

Consideraránse danos graves e relevantes aqueles que impliquen un deterioro da 

plataforma viaria que imposibilite ou dificulte gravemente o tránsito ordinario pola vía.  

 

A comisión de esta infracción conlevará a imposición de sancións de até 3000 euros. 

 

9.2 Considérase infracción administrativa grave a omisión do deber de limpeza do dominio 

público viario dos restos das actividades de xestión da biomasa realizadas por particulares. 

 

 A comisión de este infracción conlevará a imposición de sancións de até 1500 euros. 

 

9.3 Considérase infracción administrativa grave o incumprimento do deber de presentación 

da comunicación previa da realización de actos de xestión da biomasa, sempre que ditos actos de 

xestión conleven unha ocupación especial do dominio público viario municipal.  

 

Considérase que os actos de xestión da biomasa conlevan unha ocupación especial do 

dominio público viario municipal cando se empregan máquinas ou vehículos que, polo seu 

tonelaxe, poidan producir danos no vial. 

 

 A comisión de este infracción conlevará a imposición de sancións de até 1500 euros. 

 

Terán a condición de responsables das infraccións expresadas neste artigo as persoas físicas 

ou xurídicas que realicen as actividades productoras dos danos así coma os propietarios do dereito 

de aproveitamento das parcelas onde se realicen tales actividades. 

 

 A imposición da sanción será independente da obriga do infractor de custear o importe das 

actuacións de reposición dos danos causados. 
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 Disposición derradeira. 

A presente ordenanza entrará en vigor aos quince días da súa publicación no Boletín Oficial 

da Provincia. 

 
 

[Ordenanza aprobada na sesión plenaria deste concello de data 25/02/2021. Publicación aprobación 

definitiva no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, núm. 54 de 08/03/2021].


