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O Concello de Muras preséntalles información sobre QUEIMAS, TALAS e REPOBOACIÓN 
FORESTAL. 
Este documento é meramente informativo e está corroborado polo SERVIZO DE MONTES 
DA XUNTA DE GALICIA 

PERMISO DE QUEIMAS 
 

o Comunicación de queima de restos agrícolas (restos da horta, de frutais...) 

- Para terreos situados a menos de 400 metros de monte. 

- Comunicación con antelación mínima de 2 días no Servizo de Prevención e Defensa contra 

Incendios Forestais chamando ao 012. 

- Permiso con antelación mínima de 10 días ante o Rexistro de administración pública ( o concello) 

mediante o proceso administrativo común. Pode chamar ao concello: 982 50 00 01 

- Posúe de 7 días naturais para facer a queima, exemplo: o día 7 comunica e o día 9 xa pode 

queimar, e dispón de 7 días, e dicir, do 9 ao 15 ambos inclusive. 

 

o Autorización de queima de restos forestais ( cepas, ramas, follas, monte baixo...) 

- Permiso con antelación mínima de 7 días no Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios 

Forestais chamando ao 012. 

- Permiso con antelación mínima de 15 días ante o Rexistro de administración pública (concello) 

mediante proceso administrativo común. Chamando ao concello: 982 50 00 01 

- Posúe de 7 días naturais para facer a queima, exemplo: o día 1 solicita a autorización  e o día 8 

xa pode queimar e dispón de 7 días. Non hai silencio administrativo. 

 

 

SEGURIDADE EN QUEIMAS CONTROLADAS 
POLA XUNTA DE GALICIA E O SERVIZO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

 

 A queima non se iniciará antes de saír o sol e quedará totalmente extinguida dúas horas antes do momento 

da súa posta. 

 Farase unha calva eliminando así combustible para poder facer a fogueira, rodeado por unha franxa que 

debe ter 5 metros de largo. 

 Nos días de vento e climatoloxía adversa non se poderán facer queimas, e de estar na queimas se se inicia o 

vento, debemos acabar o lume. 

 Vixiar o lume e para abandonar o lugar da queima, o lume debe levar 2 horas apagado. 

 Na queima debemos contar con material suficiente para a súa extinción e nunca debe estar unha soa persoa. 

 De non haber condicións meteorolóxicas axeitadas, suspendese a queima. 

 Aínda co permiso, de producirse un incendio forestal é responsabilidade do que fai a queima. 

 Na época de alto risco de incendio non se tramitarán permisos.  



 
 

CORTAS DE MADEIRA 

CÓMPUTO DE PRAZOS: dende a data en que a solicitude tivo entrada no rexistro. A non contestación por parte do 
servizo, significa a resolución favorable.  

 Especies non incluídas no ANEXO I e que non formen parte de espazo protexido a administración resolverá en 15 días. 

 Especies incluídas no ANEXO I ou que formen parte dalgún espazo protexido a administración resolverá en 45 días. 

Os rareos, podas, tratamentos silvícolas e cortas de policía (pés secos e enfermos) sen aproveitamento comercial 
NON NECESITAN NINGÚN TIPO DE INFORME.  

Casos especiais 

De 0-5 metros do río ou regato 

Autorización do Servizo 
de Augas de Galicia (no 

caso do concello de 
Muras) 

De 5-100 metros do río ou regato 

Autorización por parte do 
Servizo de Montes 

Autorización do Servizo 
de Augas de Galicia (no 

caso do concello de 
Muras) 

Cortas de 
Madeira 

Autorización 

(modelo anexo III) 

Para montes ou terreos forestais 
sen Plan de Ordenación ou Plan de 
Xestión, ou que si o teñen pero que 
non se axustan ás súas disposicións 

Notificación 

(modelo anexo II) 

Para montes ou terreos forestais 
con Plan de Ordenación ou Plan de 

Xestión e que se axustan ás súas 
disposicións 

Comunicación 

(modelo anexo IV) 

Uso domestico sen aproveitamento 
comercial 

Afectados por expropiación 

Praga ou enfermidade declarada 



 
 

Tras a corta, é de obrigado cumprimento:  

- Extraer ou triturar a biomasa ou residuos de corta.  

- Solicitude para a dificultade de levar a cabo as labores. A non contestación entendese como 

resolución positiva. 

- Obrigado rexenerar o terreo nun período NON SUPERIOR a 2 ANOS, dende o remate do 

aproveitamento.  

 

REPOBOACIÓNS FORESTAIS OU NOVAS PLANTACIÓNS DE EUCALYPTUS 
 

As novas plantacións que se realicen co xénero EUCALYPTUS superiores ás 5 hectáreas precisarán de 

autorización da Administración forestal. Non será aplicable ás masas preexistentes de EUCALYPTUS nos 

supostos de reforestación ou rexeneración desa superficie, ou que estean incluídas na planificación dun 

instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado pola administración. 

Prohibido: 

 Repoboacións en solo urbano, de núcleo rural, solo urbanizable delimitado e no solo rústico de 

especial protección agropecuaria. 

 A sementeira ou a plantación, mesmo de pés illados, en calquera terreo con Acacia.  

 Reforestacións e novas plantacións intercaladas co xérero Eucalyptus naquelas superficies 

poboadas por especies do ANEXO I (presentado a continuación), mesmo con posterioridade ao seu 

aproveitamento ou afección por un incendio forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

APROVEITAMENTO DE MONTE 

Para temas relacionados con aproveitamento de pastos, aproveitamentos micolóxicos e outros tipos de 
actividades de aproveitamento de monte, consulten aos Servizo de Montes. 

 

 

ANEXO I 

Especies forestais recollidas no Anexo I 

 Coníferas: Piñeiro silvestre e Teixo 

 Frondosas: Ameneiro, Pradairo, Bidueiro, Freixo, Freixa, Castiñeiro, Castiñeiro 

híbrido, Cerdeira, Carballo, Cerquiño, Sobreira, Carballo albar, Aciñeira, Abeleira, 

Faia, Umeiro, Loureiro, Sorbeira do monte, Capudre, Nogueira, Érbedo. 

 



 
 

Distancias mínimas que deben respetar as novas repoboacións forestais 

a) Con parcelas forestais 2 metros 

b) Con terreos situados en solo rústico de especial protección 
agropecuaria 

10 metros 
 

c) Con zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados ou pastos 
non clasificados de especial protección agropecuaria 

4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I, e 10 
metros no resto das especies 

d) Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, 
autovías, corredores, vías rápidas e estradas convencionais) 
ou do ferrocarril 

4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, e 10 
metros no resto de especies 

e) Con pistas forestais principais 2 mtros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1; no 
resto das especies, 4 metros en xeral, e 6 metros nos concellos 
declarados como zonas de alto risco 

f) Desde a proxección do conductor máis externo, 
considerando a súa desviación máxima producida polo 
vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da 
infraestructura eléctrica 

5 metros para todas as especies 

g) Con canles fluviais de máis de 2 metros de largo 5 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo 1, e 
15 metros no resto de especies, contados desde o dominio público. 
Non será aplicable en actuacións de recuperación ambiental 

h) Con edificacións, vivendas illadas urbanizacións, depósitos 
de lixo, parques e instalación industriais situadas a menos 
de 400 metros do monte e fóra de solo urbano de núcleo 
rural 

15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo I, e 
30 metros no resto de especies 

i) Con solo urbano, solo de núcleo rural e solo urbanizable 
delimitado 

15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo I, e 
30 metros no resto de especies 

j) Con cámpings, gasolineiras e industriais ou instalación 
preexistentes en que se desenvolven actividades perigosas 
consorte o establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de 
protección ambiental de Galicia, ou na súa normativa de 
desenvolvemento 

25 metros para especies de frondosas do anexo 1, e 50 metros para o 
resto de especies 

 

CAMBIO DE ACTIVIDADE DE SUPERFICIE 
 

USO FORESTAL  a  USO AGRÍCOLA 

1) Para superficies poboadas por matogueiras ou especies do xénero Acacia. 

- COMUNICACIÓN á Administración Forestal  para superficies de ata 15 hectáreas. 

- AUTORIZACIÓN á Administración Forestal para superficies maiores de 15 hectáreas. 
 

2) Nos casos restantes casos, poderase realizar o cambio de actividade. 

- COMUNICACIÓN á Administración forestal en superficies de ata 5 hectáreas, poboadas por 
especies non incluídas no Anexo I (antes citado) con idades medias inferiores a 10 anos. No caso 
de construír enclavados en superficies arboradas, terán unha cabida mínima de 1 hectárea.  

- AUTORIZACIÓN á Administración forestal en superficies maiores a 5 hectáreas, logo da 
xustificación da actividade agrícola por parte do peticionario. 

  
3) Superficies repoboadas con especies do Anexo I con idades medias superiores a 10 anos.  

- AUTORIZACIÓN da Administración forestal despois de xustificarse a actividades agrícola 
por parte da persoa que fai a petición.  

 
 



 
 
NAQUELAS SUPERFICIES ARBORADAS LINDANTES COAS SUPERFICIES EN QUE SE PRODUZCA CAMBIO DE 
ACTIVIDADE, NON SERÁN APLICABLES AS DISTANCIAS DE REPOBOACIÓN FORESTAL ATA O MOMENTO 

DA REFORESTACIÓN DA MASA ARBORADA TRAS O APROVEITAMENTO. 

 

USO AGRÍCOLA  a  USO FORESTAL 

1) Para terreos de rústicos de USO AGRÍCOLA en estado manifesto de abandono e que estean 
adscritos ao banco de terras agrarias ou instrumento semellante, por un período mínimo de 2 anos.  

- COMUNICACIÓN á Administración forestal para forestación nos seguintes casos:  
o Que estremen con terreos forestais, cando se utilizan frondosas caducifolias. 
o Que constitúan enclaves de ata 5 hectáreas en superficie arborada, utilizando 

frondosas caducifolias. 
 
 

CASOS ESPECIAIS DE CAMBIOS DE ACTIVIDADE 

 
- MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN condicionados polo instrumento de ordenación ou de xestión forestal 

 

- ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS OU DE REDE NATURA 2000 
o AUTORIZACIÓN do Servizo de Conservación da Natureza 

 

- ZONAS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA condicionada polo plan de ordenación de cultivos ou forestal 
prevista na normativa de concentración parcelaria. 
 

- SOLOS RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA 
o AUTORIZACIÓN da Administración forestal, logo do informe da dirección xeral correspondente á 

conselleria de materia agropecuaria.  
 

- PLANTACIÓNS DE FROITO de nogueira, cerdeiras, castiñeiros ou especies semellantes non supoñerán un 
cambio de actividade, independentemente de que o terreo sexa agrícola ou forestal. 
 

- PLANTACIÓNS PARA MELLORA DA EXPLOTACIÓN agrícola ou gandeira consistentes en faixas cortaventos de 
ata 10 metros de longo e os bosquetes para a protección de gando de ata 500 m2 non terán consideración 
de plantación forestais, polo que se poderán realizar en terreos de uso agrícola. En ningún caso se poderán 
empregar para tal fin plantas do xénero Eucalyptus.  
 
 

DEFINICIÓNS ACLARATORIAS 

 COMUNICACIÓNS: informar ás autoridades do labor que se vai levar a cabo. 
 AUTORIZACIÓN: precisase que a autoridade competente conceda esa labor. 
 NOTIFICACIÓN: aviso de que unha labor se vaia levar a cabo. 



 
 

TELÉFONOS DE INTERESE 

 Xunta de Galicia (xeral): 981 54 54 00 
 

 Consellería de Medio Rural: 982 29 49 81 
 

 Servizos Veterinarios e de Sanidade Animal: 982 51 22 24 
 

 Consellería de Medio Ambiente: 881 99 53 47 
 

 Distrito forestal: 982 52 34 40 
 

 Augas de Galicia (Lugo): 982 29 44 14 
 

 Aviso de Incendios: 085 ou 112 
 

 Servizo de Conservación de Espacios Naturais (Rede Natura 2000): 981 95 73 68 
 

 Oficina Agraria Comarcal (Vilalba): 982 51 07 68 
 

 Concello de Muras: 982 50 00 01 
 

 Urxencias: 112 
 

 

Para dubidas e outras consultas, chamen ao teléfono do 
 Concello de Muras: 982 50 00 01 


