
ORDENANZA Nº 10 
REGULADORA DA TAXA POLA TALA DE MASAS ARBOREAS E DA 
PROTECCION DE ARBORES E PRANTAS NO TERMINO MUNICIPAL. 
FUNDAMENTO LEGAL. 
 
ARTIGO 1º.- 
De conformidade co previsto no artigo 57 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo 
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este 
Concello establecece a taxa pola tala de masas arboreas e da protección de árbores e 
prantas no término municipal. 
O primeiro dos obxectivos do presente texto ten un carácter fiscal sendo de aplicación 
en tódolos casos en que se pretenda a tala de especies arbóreas nas zoas de bosque 
do término municipal catalogadas como solo non urbanizable sin protección forestal. 
O segundo refírese á defensa do patrimonio verde no senso mais amplo, 
comprendendo tanto as prantacións feitas sobre o solo de propiedade pública, como 
sobre os terreos particulares que estean calificados como zoa verde pola normativa 
urbanística vixente. 
A ordenanza regula tamén o uso dos espacios verdes públicos e dos elementos que 
estean instalados nos mesmos, así como as prantacións de arboredo existentes nas 
vías públicas e xardíns. 
 
FEITO IMPOÑIBLE. 
ARTIGO 2º.- 
Constitue o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, 
tendente a verificar si os actos de tala que se realicen no término municipal se axustan 
as normas urbanísticas, previstas no plan municipal de ordenación vixente e normativa 
concordante de aplicación. 
 
SUXEITO PASIVO 
ARTIGO 3º.- 
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas físicas e 
xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei Xeral 
Tributaria 58/03 de 17 de decembro, que soliciten a autorización da actividade de tala 
de árbores 
 
RESPONSABLES. 
ARTIGO 4º.- 
Serán responsables solidarios os suxeitos pasivos ,propietarios, poseedeores, ou, no 
seu caso, arrendatarios dos terreos nos que se realice a tala. 
 
ARTÍGO 5º.-  
A cuota tributaria consistirá na cantidade resultante de fixar unha tarifa e calcularase 
dacordo cos conceptos e importes establecidos nos correspondentes números da  
mesma, según o seguinte: 
A tarifa a aplicar será a de 0,43 euros por cada 1000 quilogramos, según a base de 
pesaxe que figure no escrito de autorización que expida para tal finalidade a 
Consellería de Agrícultura, Gandería e Montes da Xunta de Galicia. 
Si esta base viñera expresada en metros cúbicos, aplicarase a densidade da madeira 
de que se trate ós efectos de realiza-lo cómputo en peso, según os valores seguintes: 
 
Madeira Peso específico aparente (kg/ m3) 
Madeiras resinosas: 
Pino, pinabete, abeto,etc 600 
Pino tea, pino melis 800 
Madeiras frondosas: 



Castiñeira, Carballo, Nogueira 800 
Outras madeiras: 
Eucalipto 950 
 
EXENCIONS 
ARTIGO 6º.- 
Exímese do pago a aquelas Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún que teñan 
suscrito convenio de colabouración có Concello para a financiación de obras de 
mellora na parroquia á que perteñezan. 
Polo demais non se concederá exención nin bonificación alguna na exacción da taxa. 
 
NORMAS DE XESTION, ADMINISTRACION E COBRANZA. 
ARTIGO 7º.- 
1.- A persoa física o xurídica solicitante da tala deberá presentar ante o Concello o 
documento da autorización expedido polo órgano autonómico competente, 
comprensivo do número de árbores cuia tala se autoriza e o seu peso total estimado 
2.- Sobre estos datos, o Concello fixará a tarifa a abonar polo obrigado, conforme ó 
establecido no artigo 5º, emitindo o recibo correspondente, previo o seu pago. 
3.- A presentación a que se refire o apartado primeiro deste artígo e o pago ó que se 
fai mención no segundo, efectuaranse con carácter previo á materialización da tala, 
non tendo a estos efectos o xustificante do pago expedido polo Concello o valor de 
autorización municipal da actividade, sendo preciso que se produza o acto de 
concesión de licencia que se notificará con posterioridade ó interesado e que requerirá 
informe previo dos servicios técnicos municipais, acerca da posibilidade de realiza-la 
tala conforme as determinacións do planeamento vixente.. 
4.- En caso de que o promotor da tala sexa persoa física ou xurídica distinta do titular 
da explotación, corresponderá a éste tamén o deber de comunicación a que se refire o 
apartado primeiro, sin que por elo adquira a condición de obrigado ó pago. 
 
DEVENGO. 
ARTIGO 8º.- 
A obriga de pago nace no momento da solicitude ante o Concello da tala. O pago 
efectuarase por ingreso directo na caixa da Tesoureria Municipal, ou donde 
establecera o Concello, con anterioridade á entrega da correspondente licencia ou 
autorización. 
 
INFRACCIONS E SANCIONS. 
ARTIGO 9º.- 
En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, asi como das sancións que 
as mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 181 e 
seguintes da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e o que dispoña a 
Ordenanza Xeral de Inspeccion,Xestion e Recadacion 
 
CONSTITUCION DE FIANZA. 
ARTIGO 10º.-. 
O Concello exisira fianza en contía suficiente para garanti-la reparación dos camiños 
públicos que poideran resultar afectados pola acción da maquinaría empregada na tala 
e o seu posterior transporte. 
Dita fianza establécese no 4% do importe estimado da operación económica da tala, 
establecéndose un mínimo de 2.500 euros. A valoración será realizada polos servicios 
técnicos municipais, 
Esta fianza será devolta a instancia de parte e previo informe favorable da garda local 
ou oficiña técnica municipal, no seu caso, sobre o estado de conservación dos 
camiños utilizados para a evacuación da madeira talada. 
 



DAS CONSTRUCCIONS. 
ARTIGO 11º.- 
Para unha constante protección e conservación de espacios verdes públicos non se 
autoriza ningunha clase de construcción ou instalación que sexa allea ás finalidades 
estéticas, recreativas ou culturais dos parques, xardíns ou recintos recreativos, 
especialmente as de contido publicitario. 
 
ARTIGO 12º.- 
As obras de apertura de zanxas na vía pública, tanto se son para tendidos ou 
canalizacións de servicios públicos, tales como sumidoiros, construcción de bordes, 
etc., como as obras realizadas polos particulares, previa concesión de licencia, 
executaranse de maneira que ocasionen os menores perxuizos ás árbores e outras 
plantacións na vía pública. 
 
Nas devanditas obras será obrigatorio para os interesados o reintegro do custe total 
dos respectivos gastos de reparación ou reposición de árbores e prantacións 
afectadas, e ó depósito previo do seu importe. 
Si os danos fosen irreparables, a entidade será indemnizada en contía igual ó valor 
dos bens destruidos ou o importe do deterioro dos danados, que será estimada polos 
Servicios Técnicos municipais. 
 
As entidades locais non poderán condonar total nen parcialmente as indemnizacións e 
reintegros a que se refire o presente acordo. 
 
ARTIGO 13º.- 
1.- Nos proxectos de edificacións particulares as entradas e saídas de vehículos 
deberán ubicarse en lugares que non afecten ó arboredo público ou sometido a unha 
protección 
especial. A este efecto, no proxecto de obras, deberán sinalarse os elementos 
vexetais existentes na vía pública. 
2.- No suposto en que a norma anterior sexa de imposible cumprimento en razón de 
circunstancias de feito, os elementos vexetais serán trasladados por conta do 
interesado. 
Cando excepcionalmente sexa inevitable a supresión dalgunha árbore ou prantación, 
en compensación ó interese público perturbado, os solicitantes deberán aboar unha 
indemnización equivalente ó triple do valor dos elementos vexetais afectados, segundo 
estimación dos técnicos. 
 
ARTIGO 14º.- 
1.- Non se permitirá a circulación de cans sen control en ningún dos xardíns e parques 
públicos. 
2.- Queda prohibido que os cans depositen os seus excrementos nos devanditos 
lugares. En todo caso, o regulado neste artigo se complementará co estipulado na 
ordenanza nº 29, reguladora da tenencia, defensa e protección de animais de 
compañía. 
 
ARTIGO 15º.- 
1º.- Respetaranse as árbores e as plantacións, de tódalas clases, existentes no 
Concello, así como as instalacións complementarias dos parques, xardíns e recintos 
públicos, tales como estatuas, enreixados, proteccións, farolas, pilares e outros 
elementos destinados ó embelecemento ou utilidade, absténdose de calquera acto 
que os poida danar, afear ou emporcar. 
2º.- Prohíbese move-las árbores, rompe-las polas ou follas, gravar ou raspa-la súa 
códea, ou verquer calquera substancia sobre estas ou nas proximidades das mesmas, 
así como depositar lixo. 



ARTIGO 16º.- 
Os veciños respetarán as prantas e instalacións complementarias evitando calquera 
tipo de desperfectos e suciedade, gardando a debida conducta. 
Con carácter xeral, recoméndase: 
a) Non pasar por riba dos taludes e plantacións, nin toca-las prantas e flores, agás o 
campo autorizado. 
b) Non gabear as árbores. 
c) Non coller flores, prantas ou froitos. 
d) Non cazar e matar páxaros. 
e) Non tirar papeis e lixos fora das papeleiras e emporca-lo recinto de calqueira xeito. 
 
DISPOSICION ADICIONAL. 
O Concello elabourará un catálogo no que constarán as árbores ou plantacións que, 
polas súas características de beleza, antigüidade histórica ou rareza, merezan ser 
conservadas. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia, e será  de aplicación no exercicio 2011 permanecendo en vigor ata a súa 
modificación ou derogación expresa. 
 


