OBRIGAS DE XESTIÓN DE BIOMASA DISPOSTAS NA
INSTRUCIÓN 1/2018 DO 26 DE ABRIL, LEI 3/2007 DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, LEI 6/2011 DE
MOBILIDADE DE TERRAS E LEI 7/2012 DE MONTES DE
GALICIA
CAMBIOS
Ante a vaga de lumes do ano 2017, a Xunta de Galicia redactou a INSTRUCIÓN
1/2018 do 26 de abril, con relación ás actuacións administrativas en materia de
cumprimento das obrigas de xestión de biomasa vexetal e retirada de especies
arbóreas que impuña a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia.
O máis salientábel desta instrución que afecte directamente aos concellos
poderíase resumir en tres puntos:
1) Recae sobre os concellos a responsabilidade de vixiar o cumprimento e
impoñer o cumprimento forzoso da xestión da biomasa e retirada de
especies arbóreas no ámbito das estradas, vías e camiños forestais do
concello e das redes de faixas secundarias, que se definirán máis adiante.
2) Modificacións de leis para axilizar e executar as accións administrativas
previstas na lei 3/2007 respecto da execución subsidiaria e os
procedementos sancionadores.
3) A instrución adianta a obriga da limpeza un mes. Antes era a 30 de xuño e
a partir de agora será a 31 de maio

REDES DE FAIXAS DE XESTIÓN DE BIOMASA




A xestión da biomasa nos terreos forestais ou de influenza forestal
realízase a través de faixas que procuran a descontinuidade horizontal e
vertical da biomasa para evitar a propagación do lume.
Estas redes clasifícanse en primarias, secundarias e terciarias.
1) As redes primarias son infraestruturas lineais ao longo das vías de
comunicación (autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas,
estradas convencionais e liñas ferroviarias), e das liñas de transporte e
distribución de enerxía eléctrica e gas natural. Neste apartado o
Concello só será responsábel das faixas establecidas ao longo das
estradas convencionais de propiedade municipal.
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2) As redes secundarias de faixas de xestión de biomasa teñen un ámbito
municipal e posúen a función prioritaria de protección dos núcleos
poboacionais, das infraestruturas, dos equipamentos sociais, das zonas
edificadas, dos parques e dos polígonos industriais. É aquí onde se
concentra a maior responsabilidade dos Concellos.
3) As redes terciarias de faixas de xestión de biomasa localízanse nos
terreos forestais e nas zonas de influencia forestal e están vinculadas ás
infraestruturas de uso público, así como ás seguintes infraestruturas de
prevención e defensa contra os incendios forestais: camiños, vías, pistas
forestais, devasas, faixas auxiliares de pista, áreas cortalumes e outras
infraestruturas ou construcións relacionadas coa prevención e defensa
contra os incendios forestais. Nestas faixas, o Concello deberá velar
pola xestión da biomasa ao longo das vías e camiños forestais de
propiedade municipal.
CAL É O ÁMBITO DA RESPONSABILIDADE DOS CONCELLOS?
Segundo a instrución 1/2018, os concellos deberán vixiar o cumprimento de xestión
da biomasa en varias áreas.
1) Dentro das redes de faixas primarias, correspóndelle velar pola limpeza das
marxes das estradas de propiedade municipal. Esta limpeza obriga,
segundo a instrución, a manter unha franxa libre de matogueira e especies
arbóreas, fóra dos terreos de dominio público.
a) 4,0 m se se trata de especies arbóreas frondosas caducifolias
b) 10,0 m no resto de especies
2) Nas redes de faixas secundarias recae a maior responsabilidade do
concello. Están definidas polo miúdo no artigo 21 desta mesma Lei, xa
dentro do CAPÍTULO II, Defensa das persoas e bens, e consisten nunha
franxa perimetral de 50 m arredor de:
 límite de solo urbano, núcleo rural e urbanizábel (medidos desde o
límite da clasificación do solo)
 Edificacións (medidos desde o paramento)
 Vivendas illadas e urbanizacións (medidos desde o paramento)
 Depósitos de lixo (medidos desde o límite das instalacións)
 Parques e instalacións industriais (medidos desde o límite das
instalacións)
 Cámpings (medidos desde o peche perimetral)
 Gasolineiras e industrias con actividades perigosas (segundo a Lei
1/1995) medidos desde o límite das instalacións)
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3) Nas redes de faixas terciarias, de ámbito forestal, correspóndelle ao
concello vixiar a limpeza das marxes das vías e camiños forestais da súa
propiedade.
a) 2.0 m, fóra dos terreos de dominio público, no caso de especies
frondosas caducifolias
b) 4,0 m co resto de especies
c) 6,0 m nos concellos ZAR (Zonas de Alto Risco)

SOBRE QUEN RECAE A OBRIGA DA LIMPEZA?
A obriga da limpeza e da retirada de árbores corresponde aos propietarios, ou ás
persoas, entidades ou administracións que xestionen esas propiedades ou as teñan
cedidas, no caso de liñas de transporte de enerxía eléctrica.
Dáse a excepción no caso de vivendas e instalacións sen licenza municipal ou
incumprindo os termos do proxecto sobre o que obtivo a licenza, onde a
responsabilidade da limpeza recae sobre as persoas propietarias das construcións
e a favor dos propietarios das parcelas afectadas, que ademais terán dereito a
indemnización polos danos e perdas que a limpeza poida ocasionar, así como ao
lucro cesante. Os propietarios das construcións contarán cunha servidume de paso
para acceder ás parcelas afectadas e realizar os traballos no tempo estritamente
necesario e polo punto menos prexudicial. A retirada das especies arbóreas será
por conta do propietario.
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COMO DEBE REALIZARSE A LIMPEZA








Definidas as redes secundarias de faixas, deberase proceder:
En toda a área (50 m) deberase eliminar a matogueira. En ningún caso
manteranse xestas, piornos e codesos, carqueixas, toxos, carpazas ou
xaras, silvas, fentos, uces e queirugas.
Os primeiros 15 m manteranse libres de árbores
Entre os 15 e os 50 m, poden manterse as árbores, sempre que non se
traten de eucaliptos, de piñeiros (en concreto o piñeiro do país, o de
Monterrey e o rubio, ou silvestre), de pseudotsugas (abeto Douglas ou
piñeiro de Oregón) e de acacias (acacia negra e mimosa). No caso de
haber exemplares de calquera destas especies, débense retirar.
De existir árbores, deberán estar distanciadas, conseguindo a
descontinuidade horizontal para que o lume non pase de copa a copa. A
distancia que se establece é de 7 m entre copas

QUÉ PAPEL XOGA O CONCELLO E DE QUE INSTRUMENTOS DISPÓN?
Os concellos deben vixiar que se cumpran as obrigas de limpeza e de retirada de
árbores nas redes de faixas anteriormente descritas.
De ter constancia de incumprimentos da obriga de limpeza por parte dos veciños,
deberá iniciar os trámites para tentar que realicen eses traballos.
NOTIFICACIÓNS






A primeira ferramenta da que dispón o concello son as notificacións, que
lembran ao propietario a súa obriga, e advírteno dos prazos e das
consecuencias de non facelo. Estas notificacións poden entregarse en mao,
mediante correo postal ou a través da publicación no BOE e no DOG, no
caso de tratarse de propietarios descoñecidos.
Nestas notificacións, ademais de constar os datos catastrais da parcela, a
identificación da propiedade, o motivo do incumprimento e o prazo para
emendalo voluntariamente, advertirase da posibilidade da execución
subsidiaria de persistir o incumprimento, o custo estimado que esta poida
supoñer e a advertencia do inicio do procedemento sancionador.
O prazo que se dispón é de 15 días naturais a contar dende a recepción
das notificacións por correo ou do seguinte día da publicación no BOE e
DOG.
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MEDIDAS NO CASO DE INCUMPRIMENTO
Unha vez enviadas as notificacións e transcorrido o prazo, de persistir o
incumprimento da obriga







O concello iniciará os trámites para o cobro do custo provisional previsto
para a execución subsidiaria
Ordenar a execución subsidiaria
Inicio do procedemento sancionador, adoptando como medida cautelar
reter o importe proveniente da venda da madeira retirada.
Unha vez rematados os traballos da execución subsidiaria, procederase á
liquidación definitiva dos custos, regularizando co cobrado
provisionalmente
Ante a imposibilidade de cobro, poderase iniciar o expediente de
expropiación, cando os custos xerados superen o valor catastral das
parcelas sobre as que se realizou a execución subsidiaria.
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LISTADO DE ESPECIES NON PERMITIDAS SEGUNDO A DISPOSICIÓN ADICIONAL
TERCEIRA DA LEI 3/2007 DO 9 DE ABRIL, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia

I.

ÁRBORES

Eucalytus spp. (todas as especies) os eucaliptos
son árbores provenientes de Australia. Arden con
facilidade, resistindo a morrer en moitas ocasións
e o lume favorece a súa colonización. O seu
cultivo estendeuse moito polo seu rápido
crecemento, polo alto prezo que se pagou en
tempo destinándoo á produción de pasta de
papel, e á crenza de que resultaba útil para
sanear solos excesivamente húmidos. Na Galiza a
especie máis estendida é o Eucalyptus globulus,
ou eucalipto azul. Pouco a pouco foron
ensaiando o implante de especies novas,
encamiñadas sobre todo á resistencia ao frío para
podelas introducir en plantacións de altitude.

CONÍFERAS. Grupo de plantas máis importantes dentro das Gymnospermae.
Polinízanse a través do vento. Segregan resina e substancias volátiles que facilitan
a súa combustión. Dentro deste grupo faise mención a tres especies de piñeiros e
á pseudotsuga.

Pinus pinaster, piñeiro do país,
piñeiro marítimo, piñeiro bravo.
Acículas de 15 a 25 cm de longo
agrupadas por pares. Codia
cinsenta nos exemplares novos
que
torna
a
castaño
avermellado coa idade, ao
tempo que se fisura. Piñas de 10
a 20 cm de longo.
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Pinus radiata, ou Pinus insignis
(piñeiro de Monterrey ou de
repoboación) Acículas
agrupadas de tres, duns 15 cm
de longo. Codia parda
avermellada, non tan fendida
nos estadíos novos como a do
piñeiro bravo. Piñas ovoides e
comunmente asimétricas que
non superan os 12 cm de
lonxitude.

Pinus sylvestris (piñeiro rubio)
Piñeiro
empregado
en
repoboacións
de
altitude
(soporta altitudes até os 2.400
m en Europa meridional).
Acículas de 4 a 6 cm de
lonxitude, piñas de 5 a 7 cm. A
codia na parte alta tórnase
rubia.

Pseudotsuga menziesii. (Abeto de Douglas ou
piñeiro de Oregón) Conífera que pode superar os
100 m de altura. Plantada en repoboacións pola
calidade da madeira, ou como ornamental pola
súa similitude cos abetos e píceas. Acículas que se
dispoñen en espiral pero con tendencia a
presentarse opostas ao gromo. Teñen dúas
bandas de estomas no envés e ao frotalas
desprenden un forte cheiro afroitado.
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ACACIAS. Xénero de árbores e arbustos da familia das leguminosas provenientes
maioritariamente de Australia. Hai dúas especies cunha grande presenza na Galiza.
A Acacia negra e a mimosa. Introducíronse como ornamentais e naturalizáronse
rapidamente, en ocasións coa axuda do home, que plantou mimosas en zonas
vitícolas para garantir o abastecemento de estacas. Son altamente invasoras,
podendo reproducirse tanto sexual como vexetativamente a través de rizomas.
Acacia melanoxylon (acacia negra). Árbore proveniente de Australia con tendencia
invasora. Madeira de boa calidade, cun cerne escuro (que lle dá o nome). As follas
no estado xuvenil da árbore e en pólas novas son bipinnadas. Cando a árbore
medra son substituídas por filodios, falsas follas formadas por engrosamento do
talo ou do pecíolo, con aspecto de follas lisas lixeiramente curvadas, de 7 a 10 cm
de longo. Codia fendida de cor escura. Distribúese principalmente preto de zonas
costeiras, sobre todo na provincia de Pontevedra.

Acacia dealbata (mimosa). Moi estendida na provincia de Ourense, e sur de Lugo.
Follas bipinnadas, cada unha con 25 a 40 pares de folíolos. Florece de xaneiro a
marzo, profusamente, con flores moi olorosas.
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II.

MATOGUEIRA

Neste apartado inclúense o grupo das xestas e piornos, o dos toxos e as
carqueixas (todos da familia das leguminosas), as silvas, o fento común (moi
resistente aos incendios forestais) e o grupo das uces e queirugas (da familia das
ericáceas, que gostan de terras ácidas e son resistentes á seca e ao lume). Tamén
se inclúe a carpaza (xénero Cistus), que é moi resistente á seca e, ao igual que o
eucalipto , vese favorecida polo lume para espallarse.

Xestas
(xénero Cytisus)

Xesta branca
Piorno
(xénero Ginesta)

Codeso
(xénero Adenocarpus)

Carqueixa (Genista tridentata)

Toxo (xénero Ulex)
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Fento común (Pteridium aquilinum)

Uces, queirugas...(xénero Erica)

Silva

Calluna vulgaris (queiruga)

Carpaza (xénero Cistus)
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