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ORDENANZA NON FISCAL, REGULADORA DAS DISTANCIAS ENTRE
PLANTACIÓNS FORESTAIS E FINCAS DE LABOR, PRADERÍAS, CAMIÑOS
PÚBLICOS, CONDUCCIÓNS DE AUGA, EDIFICACIÓNS E OUTRAS
HEREDAIS NO CONCELLO DE XERMADE”
Artigo 1º.
De conformidade co establecido no artigo 591 do Código Civil,
Decreto 2661/1967, de 19 de outubro, do Ministerio de Agricultura, artigos 25,
28 e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local,
establécese unha ordenanza de carácter non fiscal, reguladora das distancias
entre plantacións forestais e fincas de labor, praderías, camiños públicos,
conduccións de auga, edificacións e outras heredais.
Artigo 2º.
Con carácter xeral ás plantacións forestais situaranse ás
distancias mínimas segundo as diferentes especies que se relacionan a
continuación.
a ) En solo rústico de protección ordinaria.
Superficie mínima para realizar plantacións agás en zonas enclavadas
en masas forestais e superficies adicadas tradicionalmente a monte 3.000 m2
- Distancias a vivendas:
Eucaliptos
Coníferas e resinosas
Frondosas
Árbores illadas con fins ornamentais de porte baixo e frutais

100 m
75 m
50 m
10 m

- Distancias a establos e edificios que non sexan vivendas:
Eucaliptos e coníferas
Frondosas
Frutais

50 m
25 m
5m

- Distancias a zonas adicadas tradicionalmente a prados, labradíos e
fontes.
Eucaliptos
Coníferas, resinosas

20 m
15 m

Frondosas
Frutais

6m
3m

- Distancias a traídas e canalizacións de auga

2m

- Distancias a camiños:
Desde o borde exterior da cuneta

3m

Agás: Peches de setos, estacas de madeira ou chantos que deberán
realizarse á distancia mínima de 4 metros desde o eixo .
Cando se invadan cultivos, praderías, edificacións ou camiños públicos
ou de servicio, os propietarios deberán adoptar as medidas que impidan tales
ocupacións de solo ou espacio aéreo.
b ) En solo urbano, núcleo rural e ata 50 metros do límite de algún deles
queda prohibido todo tipo de plantacións, agás árbores illadas con fins
ornamentais. En todo caso respetaranse as distancias a vivendas descritas
anteriormente.
c ) En solo rústico de protección forestal ou con plantacións forestais
preexistentes:
- Distancia a colindantes
- Plantacións de eucalipto a outro tipo de cultivo ou plantación

3m
6m

d ) En solo rústico de protección de espacios naturais estará regulado
pola lexislación autonómica ou estatal competente.
Artigo 3º.
Mantemento e limpeza das fincas. Os propietarios de fincas ubicadas a
menos de 100 metros de vivendas, ou do límite dalgún núcleo urbano ou rural,
así como doutros edificios con actividade ou susceptibles de tela, veranse
obrigados ó seu desbroce e limpeza, de tal xeito que non supoñan un perigo,
en caso de incendios forestais, nin un risco para a seguridade e salubridade
pública ( alimañas, pragas,…) para as mencionadas edificacións. No caso de
que os propietarios non realizaran estas labores de mantemento, será o
concello quen as realice subsidiariamente, imputándolles o seu coste, previo
apercibimento.
Artigo 4º.
As distancias previstas na presente ordenanza respetaranse sen
prexuicio das limitacións ó uso do solo que preve o planeamento urbanístico do
Concello ou outra normativa aplicable.

Artigo 5º.
A infracción das distancias na presente ordenanza sancionaranse:
A) Con carácter xeral: De acordo co artigo 59 de Texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local cunha multa de 100
euros, que se incrementará na contía de dous euros por cada árbore situada a
menor distancia da prevista.
B) Con carácter especial:
- Pola infracción das distancias ás estradas municipais ou pistas
forestais que teñan a calificación de estradas de acordo coa Lei de estradas de
Galicia, as sancións que a citada Lei prevé para cada infracción.
- Pola infracción dos usos do solo previstos no planeamento municipal
estarase ó disposto na normativa urbanística.
Artigo 6º.
O establecido nos artigos anteriores entenderase sen prexuízo do deber
de restaurar a legalidade infrinxida e, no seu caso, da execucción subsidaria
polo Concello.
Artigo 7º.
Co fin de garantir a conservación da rede viaria municipal, será
necesario solicitar autorización para o transporte de madeira procedente da tala
que se realice nas plantacións existentes neste municipio. En dita solicitude
especificarase a situación da finca de onde se vai a sacar a madeira cortada,
os camiños ou vías públicas por onde se realizará o transporte, as
características dos vehículos usados, así como os días previstos para dito
transporte, adxuntando fotocopia do permiso de corta da administración
forestal, cando éste sexa necesario. A autorización municipal para o transporte
será obligatoria e gratuita. No obstante, deberá o maderista ingresar na
Tesorería Municipal unha fianza na cuantía que se sinale polo técnico
municipal, para responder dos posibles danos e perxuízos na rede viaria.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente ordenanza non entrará en vigor ata que se publique o seu
texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcora o prazo previsto no
artigo 70.2 en relación co 65.2 da Ley 7/1985, de 2 de abril, permanecendo en
vigor mentres a Corporación Municipal non acorde a súa modificación ou
derogación expresa.

Xermade, 20 de Xullo de 2004.
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