LEI 7/2012 MONTES de GALICIA

- RESUMO OBRIGAS

Quince. O artigo 20 queda redactado do seguinte xeito:
«Artigo 20. Redes de faixas de xestión de biomasa
1. A xestión da biomasa existente nos terreos forestais e nas zonas de influencia forestal é
realizada a través de faixas, situadas en lugares estratéxicos, onde se procede á
modificación ou á súa remoción total ou parcial, buscando a rotura da continuidade
horizontal e vertical da biomasa presente.
2. As faixas de xestión de biomasa divídense en redes primarias, secundarias e terciarias.
3. As redes primarias de faixas de xestión de biomasa son infraestruturas lineais de
prevención e defensa, e localízanse ao longo:
a) Da rede de autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e estradas convencionais.
b) Das infraestruturas ferroviarias.
c) Das liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica e de gas natural.
4. 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.
5. 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.
6. As especificacións técnicas en materia de defensa do monte contra os incendios
forestais relativas a equipamentos forestais e ambientais e de uso social situados en
terreos forestais serán definidas mediante orde conxunta das consellarías competentes en
materia forestal e de conservación da natureza.
7. Sen prexuízo do disposto nos artigos seguintes, as especificacións técnicas relativas á
construción e ao mantemento das redes de faixas de xestión de biomasa desenvolveraas a
consellaría competente en materia forestal.
8. Os proxectos de repoboación forestal deberán respectar as faixas de xestión de
biomasa previstas neste artigo».

Dezaseis. Engádese un novo artigo 20 bis, que queda redactado do seguinte xeito:
«Artigo 20 bis. Redes primarias de faixas de xestión de biomasa
Nos espazos definidos como redes primarias de faixas de xestión de biomasa será
obrigatorio para as persoas responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter desta
lei:
a) Ao longo da rede de autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e estradas
convencionais, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipulados
nesta lei, nos terreos incluídos na zona de dominio público. Ademais, nos ditos terreos non
poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei.

b) Ao longo da rede ferroviaria, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos
criterios estipulados nesta lei, nos terreos incluídos na zona de dominio público. Nesta
faixa non poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira
desta lei.
c) Nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, sen prexuízo do necesario
respecto das especificacións da regulamentación electrotécnica sobre distancia mínima
entre os condutores, as árbores e outra vexetación, deberase xestionar a biomasa nunha
faixa de 5 metros desde a proxección dos condutores eléctricos máis externos,
considerando a súa desviación máxima producida polo vento segundo a normativa
sectorial vixente.
Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a estrema da infraestrutura non poderá haber
árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei.
A xestión da biomasa incluirá a retirada desta por parte da persoa responsable regulada no
artigo 21 ter desta lei, sen prexuízo da facultade do propietario do terreo afectado de
proceder á súa retirada. Para estes efectos, a persoa responsable deberá remitir ao
taboleiro de edictos do concello un anuncio, con quince días de antelación ás operacións
de xestión da biomasa, para os efectos de que os propietarios dos terreos poidan
executalas previamente, no caso de estaren interesados. Transcorrido o dito prazo, a
persoa responsable estará obrigada á realización da xestión da biomasa.
d) Nas conducións de transporte do gas natural deberase xestionar a biomasa nunha faixa
de 1 metro e medio a cada lado do seu eixe».

Dezasete. O artigo 21 queda redactado do seguinte xeito:
«Artigo 21. Redes secundarias de faixas de xestión de biomasa
1. Nos espazos previamente definidos como redes secundarias de faixas de xestión de
biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, será
obrigatorio para as persoas responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter
desta lei, xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo
urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións,
vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións
industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a
xestión de biomasa estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento.
Ademais, nos primeiros 30 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición
adicional terceira desta lei. As distancias mediranse desde o límite do solo urbano ou
núcleo rural, de ser o caso. As distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou
urbanizacións mediranse desde o seu paramento.
No caso de depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, mediranse desde o límite
das instalacións.

2. No caso de cámpings, gasolineiras e industrias en que se desenvolvan actividades
perigosas consonte o establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental
de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento, as distancias para as especies
sinaladas na disposición adicional terceira serán de 50 metros, desde o límite das
instalacións.
No caso dos cámpings, esta distancia medirase desde o peche perimetral.

3. A xestión da biomasa e a retirada de especies da disposición adicional terceira nas
faixas de protección a que se refire este artigo, nas edificacións e nas instalacións
construídas sen licenza municipal ou incumprindo os termos do proxecto que obtiver
licenza darán dereito a unha indemnización polos danos e perdas que poida ocasionar, así
como ao lucro cesante, a cargo das persoas propietarias dos terreos edificados e a favor
do propietario das especies afectadas.
Así mesmo, a xestión da biomasa será realizada pola persoa propietaria dos terreos
edificados, para o cal dispoñerá dunha servidume de paso forzosa para acceder á faixa
establecida. Este acceso farase durante o tempo estritamente necesario para o labor de
xestión da biomasa, e polo punto menos prexudicial ou incómodo para os terreos
gravadose, de ser compatible, polo máis conveniente para o beneficiario.
A retirada de especies arbóreas será realizada polo seu propietario».

Dezaoito. Engádese un novo artigo 21 bis, que se redacta do seguinte xeito:
«Artigo 21 bis. Redes terciarias de faixas de xestión de biomasa
Nos espazos previamente definidos como redes terciarias de faixas de xestión de biomasa
nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais do distrito, que en todo
caso se actualizarán incluíndo as infraestruturas preventivas recollidas nos proxectos de
ordenación ou de xestión forestal no ámbito do correspondente distrito, será obrigatorio
para as persoas responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter desta lei:
a) Xestionar a biomasa vexetal na totalidade da superficie das infraestruturas de uso
público ou áreas recreativas, así como nunha franxa perimetral de 50 metros.
b) Xestionar a biomasa vexetal na totalidade das parcelas que se atopen dentro dunha
franxa circundante de 50 metros arredor de zonas forestais de alto valor, especificamente
declaradas por orde da consellaría competente en materia forestal, consonte o previsto nos
criterios para a xestión de biomasa definidos nesta lei e na súa normativa de
desenvolvemento.
c) Nas vías e nos camiños forestais, a xestión da biomasa vexetal farase, no estrato
arbustivo e subarbustivo, na plataforma de rodadura do camiño e nos 2 metros desde a
aresta exterior da vía ou do camiño.
d) No resto de infraestruturas de prevención e defensa contra os incendios forestais
(devasas, faixas auxiliares de pista, rozas, áreas cortalumes e outras infraestruturas de
prevención e defensa contra incendios forestais), a xestión da biomasa vexetal farase de
acordo co planeamento de prevención e defensa contra os incendios forestais dos distritos
e deberán recollerse nos instrumentos de ordenación ou de xestión forestal».

Dezanove. Engádese un novo artigo 21 ter, que se redacta do seguinte xeito:
«Artigo 21 ter. Persoas responsables
1. Para os efectos do establecido nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis, entenderase por persoas
responsables as persoas titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais e
os terreos situados nas zonas de influencia forestal en que teñan os seus dereitos para os
supostos dos artigos 21 e 21 bis, así como as administracións, as entidades ou as
sociedades que teñan encomendada a competencia sobre a xestión, ou cedida esta en
virtude dalgunha das formas previstas legalmente, das vías de comunicación e das liñas

de transporte de enerxía eléctrica para os supostos referidos no artigo 20 bis e na alínea b)
do artigo 21 bis, se é o caso.

2. En solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, aplicaranse subsidiariamente
os criterios establecidos nos artigos 20 bis, 21, 21 ter, 22 e 23, agás aprobación específica
de ordenanza municipal ou na falta dela, que poderá elaborarse de conformidade co artigo
16 desta lei».

Vinte. O artigo 22 queda redactado do seguinte xeito:
«Artigo 22. Procedemento para a xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas
1. As persoas físicas ou xurídicas responsables, segundo o disposto no artigo 21 ter,
procederán á execución da xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión

antes do 30 de xuño de cada ano

de biomasa
e consonte os
criterios establecidos por orde da consellaría competente en materia forestal.
2. No suposto de incumprimento do disposto no número anterior, os entes locais, no caso
do artigo 21 e nas faixas laterais das redes viarias da súa titularidade, así como a
consellaría competente en materia forestal nos restantes casos, poderán notificar, de oficio
ou por instancia de parte, ás persoas responsables a súa obriga de xestión da biomasa
vexetal, advertíndoas da posibilidade de execución subsidiaria no caso de incumprimento e
sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda e da aplicación
de multas coercitivas, se é o caso.
3. Se no prazo máximo de quince días naturais os citados titulares non acometen a
xestión da biomasa, as citadas administracións públicas, consonte as atribucións
competenciais definidas con anterioridade, poderán proceder á execución subsidiaria
dos traballos de xestión de biomasa, repercutíndolles os custos ás persoas
responsables segundo o disposto no artigo 21 ter.
4. No caso de execución subsidiaria, as persoas responsables segundo o disposto no
artigo 21 ter están obrigadas a facilitarlles os necesarios accesos ás entidades
responsables dos traballos de xestión da biomasa, que non requirirán de ningunha
autorización para a execución subsidiaria da xestión da biomasa nas redes de faixas
de xestión.
5. Malia o anterior, a consellaría competente en materia forestal poderá proceder á
execución directa de traballos preventivos nas redes de faixas de xestión de biomasa
establecidas nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis, sen necesidade de requirimento previo, cando
se declare un incendio forestal que supoña un risco inminente para as persoas ou os
bens».

Vinte e un. O artigo 23 queda redactado do seguinte xeito:
«Artigo 23. Novas edificacións en terreos forestais e en zonas de influencia forestal e
medidas de prevención de incendios forestais nas novas urbanizacións
1. Os instrumentos de planeamento urbanístico deberán ter en conta a avaliación de risco
de incendio forestal, no que respecta á zonificación do territorio e ás zonas de alto risco de
incendio que constan nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de
distrito.

2. As novas instalacións destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestais e as
vivendas vinculadas a estas, así como as novas urbanizacións e edificacións para uso
residencial, comercial, industrial ou de servizos resultantes da execución de plans de
ordenación urbanística que afecten zonas de monte ou de influencia forestal, e que non
teñan continuidade inmediata coa trama urbana e que resulten estremeiras con monte ou
con zonas de influencia forestal, terán que cumprir coas seguintes medidas de prevención:
a) Asegurar a existencia dunha faixa perimetral de protección de 30 metros de largo dentro
da mesma propiedade, arredor da urbanización, edificación ou instalación, computada
desde o límite exterior da edificación ou instalación destinada ás persoas, libre de
vexetación seca e coa masa arbórea rareada, que en ningún caso conterá especies da
disposición adicional terceira, consonte os criterios que se establecerán mediante orde da
consellaría competente en materia forestal.
b) Nas zonas de alto risco de incendio, será necesario adoptar medidas especiais de
autoprotección pasiva da edificación ou da instalación fronte a posibles fontes de ignición
procedente de incendios forestais.
c) No caso de urbanizacións e edificacións para uso industrial deberán dispoñer de xeito
perimetral dunha rede de hidrantes homologados para a extinción de incendios ou, na súa
falta, de tomas de auga, de acordo co que se estableza regulamentariamente.
d) Presentar ante a Administración municipal un proxecto técnico de prevención e defensa
contra incendios forestais que garanta o cumprimento do que establece esta lei e a
normativa que a desenvolva, así como o cumprimento do plan municipal de prevención e
defensa contra incendios forestais, se é o caso.
3. A partir da faixa perimetral de 30 metros indicada na alínea a) do punto anterior,
establécese unha franxa perimetral de 20 metros de largo na cal os propietarios dos
terreos serán responsables da realización das medidas de xestión da biomasa.
4. No caso de incumprimento da xestión da biomasa vexetal, corresponderalle ao concello
a súa realización, acudindo á execución subsidiaria de acordo co establecido no artigo 22
desta lei, sen prexuízo da instrución do correspondente expediente sancionador.

