
CERTIFICADO DE SECRETARÍA

José María Vázquez Pita,  Secretario do Concello de Outeiro de Rei,  no exercicio das 
funcions  que  me atribue a  disposición  adicional  segunda  do  estatuto  básico  do  empregado 
público, certifico:

Que en virtude do artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e unha vez rematado o prazo de 
información pública aberto co anuncio do BOP nº 259, de 12 de novembro de 2013, o día 18 de 
novembro de 2013 elevouse a definitiva a aprobación da ordenanza municipal reguladora das 
condicións de seguridade e salubridade dos usos forestais do solo, do seguinte teor literal:

“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.

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 todas as  
categorías de solo.

3.- Distancias das plantacións forestais

Non se permiten plantacións das especies recollidas no ANEXO en solo de núcleo rural,  
solo urbano ou solo urbanizable delimitado.

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  alínea  imaxinaria 
delimitadora da área de tolerancia exterior.

Dentro  destas  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 todo caso, as pes das árbores deberán gardar unha distancia mínima de 5 ml, respecto  
do dominio público viario ou de conduccións municipais de abastecemento ou evacuación de 
augas, sen que as polas poidan invadir o seu vuelo.

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.

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 20 cm. Dita altura máxima non será de aplicación aos cultivos agrícolas e 
praderías que sexan obxecto, a lo menos, dunha colleita anual.

Disposición transitoria

Os titulares de explotacións forestais de piñeiros ou eucaliptos en solo de núcleo rural, 
solo urbano ou solo urbanizable delimitado deberán proceder a súa corta e a retirada da madeira  
dende a entrada en vigor da presente ordenanza.

Disposición derradeira

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



ANEXO

Especies prohibidas en solo de núcleo rural, solo urbano ou solo urbanizable delimitado:

ESPECIE NOMBRE COMÚN

Pinus pinaster
pino gallego,

pino del país

Pinus sylvestris pino silvestre

Pinus radiata pino de Monterrey

Pseudotsuga menziesii pino de Oregón

Acacia dealbata mimosa

Acacia melanoxylum acacia negra

Eucalyptus spp eucalipto

Calluna vulgaris brecina

Chamaespartium tridentatum carquesa

Cytisus spp retama

Erica spp brezo

Genista spp retama, piorno

Pteridium aquilinum helecho

Rubus spp zarza

Ulex europaeus tojo

E para que así conste, asinan o presente en Outeiro de Rei, a 7 de xaneiro de 2013.

      O Secretario                                   VºBº; O Alcalde

Asdo.: José María Vázquez Pita      Asdo.: José Pardo Lombao
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