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Segunda: O peticionario asegurará o mantemento e vixilancia correcta das instalacións durante a construción e 
despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións 
regulamentarias de seguridade. 

Terceira: En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en 
particular, canto establece a lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real Decreto 223/2008, de 
15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas 
eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, o Real Decreto 337/2014, de 9 de maio, 
polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas 
de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias. 

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da 
última autorización administrativa necesaria para a súa execución. 

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación desta 
resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito. 

Lugo, 15 de outubro de 2021.-O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo. 

R. 3058 
 

CONCELLOS 

BARALLA 

Anuncio 

En sesión plenaria celebrada o 27 de maio de 2021, o Concello aprobou inicialmente a Ordenanza reguladora do 
uso común especial do dominio público polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais. 

O acordo da súa aprobación expúxose ao público no BOP número 124 de data 3 de xuño de 2021, presentádose 
reclamacións durante o prazo de exposición, que foron resoltas no Pleno de data 30 de setembro de 2021, polo 
que a devandita Ordenanza considérase definitivamente aprobada de conformidade co disposto no artigo 70.2 da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e publicarase no Boletín Oficial da Provincial o 
seu texto íntegro.  

EXTRACTIVAS DE MADEIRA NOS MONTES E ESPAZOS FORESTAIS.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No concello de Baralla o sector forestal e a actividade madeireira con el asociada, constitúe un pilar económico 
relevante, tanto pola súa extensión como polo que supón para a sostenibilidade económica dos veciños. 

A explotación forestal do monte e, concretamente, o transporte dos aproveitamentos do mesmo, arrastre, depósito 
e carga, entre outros, derivado da corta de madeira polas vías de titularidade municipal, supón un uso do dominio 
público municipal dunha intensidade que, en moitos casos, impide o uso normal xeral por parte do resto dos 
usuarios das mesmas dado o  deterioro que producen no firme. 

Por outro parte, os danos producidos polos usos antes referidos, obriga ao concello a realizar gastos importantes 
para o mantemento do viario municipal que soporta estes tráficos en condicións que permitan o uso normal e 
xeral dos camiños e vías municipais ao ten dereito a veciñanza, calquera que sexa o seu lugar de residencia. 

O municipio carece de competencias reguladoras da explotación forestal dos montes e da corta de madeira 
derivada da mesma, pero si que ostenta plena capacidade e competencia para regular o uso das vías públicas 
municipais, así como para a defensa das mesmas. 

A presente Ordenanza non incide, nin directa nin indirectamente na regulación das cortas, nin na actividade 
forestal, actividade sobre á que o municipio non ten competencia, limitándose a protexer as vías publicas 
municipais fronte ás consecuencias do  depósito, arrastre e transporte de madeira, cualificando tales usos como 
usos especiais e regulando os mesmos de tal xeito que se compatibilice o uso especial que das mesmas se fai 
polas empresas madeireiras, co uso común xeral da veciñanza e  demais cidadáns.  

ART. 1.- OBXECTO E FUNDAMENTO.- 

De conformidade co disposto nos artigos 4.a) da Lei 7/1 985, do 2 de abril, de bases do réxime local, e 75 e 77 
do Regulamento de Bens das Entidades Locais (aprobado por Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño) o Concello 
de Baralla, establece a presente ordenanza reguladora do uso común especial dos camiños de titularidade 
municipal, con motivo das operacións de depósito, arrastre e transporte de madeira provinte das cortas de madeira 
nos montes do municipio.  
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O obxecto da Ordenanza vén constituído pola cualificación e regulación dos usos comúns especiais establecidos 
no parágrafo anterior, coa finalidade de garantir a necesaria e obrigada conservación do viario municipal dos 
deterioros producidos con ocasión dos usos especiais que se regulan. 

Enténdese por uso común especial do viario municipal o depósito, arrastre e transporte de madeira, derivados de 
sacas de madeira provenientes da explotación forestal, cualificación que trae causa da especial intensidade que 
as referidas operacións levan consigo, intensidade que se manifesta no grado de deterioro que sofre o viario 
municipal; deterioro que non se manifesta nos transportes que de forma permanente se realizan polo resto das 
actividades propias do medio rural. 

ART. 2.- ACTIVIDADES EXCLUÍDAS.- 

Para os efectos desta ordenanza, non teñen a consideración de transportes, e acopios de madeira provinte da 
explotación forestal as seguintes actividades: 

Podas e aclareos en plantacións forestais. 

Rozas e limpeza de fincas. 

Clareo de rebrotes de cepas de menos de tres anos. 

Cortas puntuais de exemplares de árbores ornamentais. 

Cortas para uso doméstico. 

ART. 3.- DEFINICIÓNS.-  

Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considérase: 

-Actividade forestal: aquela que se desenvolve a partir do aproveitamento múltiple dos recursos que proporcionan 
os terreos nos que vexetan especies arbóreas, sexan de nacemento ventureiro, de semente ou de plantación, 
sempre que non sexan características de cultivo agrícola. 

-Saca de madeira: deberá entenderse, para os efectos desta ordenanza, a totalidade das operacións que se 
desenvolvan dentro do concello, que teñan por obxecto a obtención e transporte de madeira de corta, incluíndo 
tanto as operacións previas ou preparatorias á corta (desprazamento de vehículos e maquinaria, construción de 
ramplas ou accesos ás fincas, preparación do terreo, etc.) como as posteriores (preparación e depósito da madeira, 
cargamento e transporte). 

-Empresa madeireira: persoa física ou xurídica que realice os labores de preparación do terreo, repoboación, corta, 
saca, depósito e/ou transporte da madeira. Tamén abrangue a aquelas persoas propietarias que realicen algúns 
destes labores nas parcelas da súa propiedade, sempre e cando non sexa para o autoconsumo de madeira e teñan 
por destino a súa comercialización. 

ART. 4.- REQUISITOS PARA AS OPERACIÓNS DE SACA DE MADEIRA.- 

Para realizar traballos de saca e depósito de madeira en plantacións forestais do Concello, será obrigatorio obter 
a preceptiva licenza municipal para uso especial da vía ou vías municipais a empregar para o depósito e transporte 
de madeira. Elo farase sen prexuízo da necesaria obtención, con carácter previo, dos permisos ou autorizacións 
que, conforme á normativa vixente, sexan necesarios, xa foran da autoridade forestal, de conservación da 
natureza, de protección de augas, de preservación do patrimonio arqueolóxico.  

A solicitude de licenza, asinada polo representante da empresa madeireira, deberá presentarse no rexistro do 
Concello, en papel ou telematicamente, ou en calquera outro dos rexistros establecidos no art. 16 da Lei 39/2015 
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

Na solicitude de licenza ou en documentación anexa deben constar: 

 -Datos identificativos empresa madeireira (denominación, número do NIF, enderezo e teléfono, nome e apelidos 
da persoa encargada ou responsable da empresa). 

- Especie de madeira obxecto da corta. 

- Volume de madeira que se prevé extraer. 

- Nome das fincas ou montes afectados, lugar ou sitio e parroquia, así como identificación catastral da finca ou 
monte afectado, indicando polígono e parcela/s. 

- Datas previstas de inicio e remate dos traballos. 

- Lugar onde se depositará a madeira á espera da súa carga e vías a empregar. 

- Identificación da vía municipal a utilizar: nome e plano coa traza do mesmo.  

- Copia compulsada do permiso, autorización ou licenza de corta expedido polo órgano competente da 
Comunidade Autónoma, de ser o caso. 

- Copia compulsada do seguro de responsabilidade civil ou calquera outro similar da empresa madeireira que 
cubra os eventuais danos e prexuízos que poidan causarse con ocasión da corta e saca de madeira, así corno do 
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último recibo pagado, acreditativo de que o seguro está vixente no momento de realizarse as devanditas 
operacións. 

- Fianza ou aval bancario segundo o disposto no artigo 8 da presente ordenanza. 

O Concello de Baralla terá a disposición das persoas interesadas un modelo normalizado de escrito de solicitude 
tal e como se recolle no Anexo I. O asinante da solicitude responderá da exactitude e veracidade do declarado na 
mesma. 

O Concello requirirá á empresa madeireira ou á persoa propietaria do monte ou predio forestal, a presentación da 
correspondente solicitude, cando comprobe que a empresa madeireira non cumpriu coa súa obriga de presentala 
previamente nas oficinas municipais, sen prexuízo da corresponde sanción derivada do incumprimento da obriga 
de presentación do mesma. 

Unha vez presentada a solicitude e documentación esixida para o outorgamento da licenza, emitirase informe e 
reportaxe fotográfico en orde a deixar constancia sobre o estado da vía antes do comezo das labores extractivas 
de madeira solicitada. Esta documentación terase en conta para determinar os posibles danos na mesma, en orde 
ao requirimento á persoa responsable para a reparación dos danos e prexuízos causados. 

ART. 5.- RESPONSABLES.- 

A empresa madeireira será responsable directamente de todos os danos e prexuízos a persoas e bens que se 
produzan ou ocasionen con motivo do depósito e saca, depósito e transporte da madeira, debendo reparar o dano 
causado. O Concello velará especialmente para que as devanditas operacións de saca de madeira, non ocasionen 
danos nas vías públicas municipais e estas queden en axeitado estado de conservación, limpeza e seguridade. 

A devandita obriga será esixible non só polos actos ou omisións propios, senón tamén polos cometidos por 
calquera persoa que, sen ser empregada ou traballadora da empresa madeireira, interveña nas operacións de 
depósito e saca de madeira por conta, consentimento ou aquiescencia da mesma e, en xeral, polos cometidos por 
aquelas persoas de quen deba responder. 

As persoas propietarias das parcelas de monte nas que se efectúen actividades de extracción de madeira serán 
responsables, principalmente cando a corta se faga a feito en zonas con pendentes elevadas, da adopción das 
medidas precisas para previr tanto os riscos erosivos sobre o terreo como as posibles consecuencias da erosión 
sobre os bens públicos. 

ARTIGO 6.- OBRIGAS.-  

A empresa madeireira estará obrigada a asumir os custes da reparación dos estragos producidos nas vías, 
estruturas anexas ou noutros elementos do dominio público local. 

A empresa madeireira queda obrigada á limpeza e á retirada dos residuos da corta de madeira, de xeito que as 
pistas, camiños ou espazos públicos queden en todo momento no mesmo estado de limpeza e conservación que 
tiñan antes de levarse a cabo as operacións de corta e saca de madeira. A obriga de limpeza deberá cumprirse 
todos os días ao final da xornada de traballo.  

Os depósitos de rolla, pólas, podalla ou demais restos non poderán invadir as zonas de circulación viaria, nin 
menoscabar a funcionalidade das cunetas, gabias, canalizacións, pontellas ou calquera outra infraestrutura auxiliar 
ou anexa aos camiños ou vías, de cara a evitar riscos para as persoas usuarias.  

A empresa madeireira estará obrigada a sinalizar as vías situadas nas zonas de extracción e depósito de madeira 
ou áridos,conforme ao establecido na normativa vixente en materia de tráfico, circulación e seguridade viaria. 

Prohíbese o uso das vías públicas para almacén ou depósito irregular da madeira. Entenderase por depósito 
irregular, para os efectos desta ordenanza, aquel que exceda de 30 días naturais.  

A empresa madeireira ou o propietario forestal deberán derrubar e repoñer ao seu estado anterior as ramplas 
abertas para facilitar o acceso ao terreo ou ao monte, co obxecto de que, cando chova, a auga e a terra arrastrada 
non inunden e cause danos nas pistas ou camiños municipais. 

As limpezas ou reparacións deberanse realizar nun prazo máximo de 72 horas a partir da retirada da madeira. 

De acordo co disposto na normativa urbanística vixente, queda prohibido efectuar desprazamentos de terra que 
polas súas características deban ser considerados movementos de terra. 

ART. 7.- GARANTÍA.- 

As empresas madeireiras deberán depositar unha fianza en metálico ou aval bancario en favor do Concello, excepto 
nos casos de autoconsumo (ata 10 metros cúbicos), co obxecto de responder dos posibles danos non reparados 
voluntariamente, segundo se recolle nesta ordenanza. Para os efectos desta fianza, que deberá ser depositada coa 
solicitude dea licenza, establécense catro categorías: 
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Volume de corta superior a  

No caso de que a mesma empresa madeireira vaia realizar, ao mesmo tempo, cortas en parcelas contiguas, e para 
efectos do cálculo da fianza a aplicar, deberá computarse o volume total de madeira extraída desas parcelas. 

Unha vez comunicado o remate dos traballos por parte da persoa interesada, a tramitación administrativa do 
expediente da devolución da fianza completarase nun prazo de 30 días naturais, unha vez que os servizos 
municipais comprobaren a inexistencia de danos nas vías, nas infraestruturas ou no dominio público local. No 
caso contrario, non se producirá a devolución da fianza, ata que se resolva o expediente que ao efecto se incoe. 

ART. 8.- REQUIRIMENTOS.- NORMAS COMÚNS NO USO DA FIANZA NON DEVOLTA E EXECUCIÓN SUBSIDIARIA.-  

Unha vez que se advertiu o incumprimento da presente ordenanza, e de forma paralela á apertura do expediente 
sancionador, requirirase á persoa responsable da infracción para que se axuste á normativa e, de ser o caso, repare 
os danos e prexuízos causados, outorgándolle para elo un prazo prudencial fixado polos servizos técnicos 
municipais, que, en calquera caso, non podará exceder de un mes. Unha vez que transcorra este prazo sen que se 
dea cumprimento ao requirimento, procederase, sen necesidade de novas notificacións, á súa execución 
subsidiaria, cargándolle os custes derivados á persoa responsable. 

Constatada a destrución ou deterioro do dominio público viario local, ou a acumulación de restos procedentes das 
operacións de carga e almacenamento, o Concello poderá realizar, con cargo á fianza, as operacións de reparación, 
corrección e/ou retirada de restos, sen prexuízo da sanción que proceda. No caso de importe sobrante da fianza, 
procederase á devolución do mesmo. 

Se os danos foran dunha contía superior ao da fianza, o Concello elaborará un informe técnico sobre os danos e 
requiriráselle ao responsable para que abone as cantidades ocasionadas por estas, ademais da fianza inicial, 
mediante a tramitación do oportuno expediente administrativo, de conformidade co previsto na Lei 39/2015  de 
procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Para a determinación de danos e prexuízos e realización de  requerimentos para a súa reparación, deberá terse en 
conta o estado previo aos usos solicitados no que se atope a vía afectada.  

No caso de que os responsables realizasen os traballos sen solicitude nin concesión de licenza, estarase 
unicamente ao que resulte unha vez realizados os traballos e o estado no que quedou a vía, salvo no caso de que 
constase algunha outra documentación ao respecto do estado da mesma, que puidera terse en conta en orde á 
determinación da tramitación a realizar. 

ART. 9.- INFRACCIÓNS.-  

Son infraccións da presente ordenanza os actos e omisións que contraveñan o establecido na mesma. A comisión 
de calquera infracción levará aparellada a imposición aos responsables das correspondentes sancións, sen 
prexuízo da obriga de indemnizar aos prexudicados polos danos derivados da súa comisión. As infraccións da 
presente ordenanza, cualifícanse en moi graves, graves e leves. 

Constitúen infraccións moi graves: 

-Non presentar, no prazo que se lle indique, o escrito de solicitude de licenza para realización dos transportes 
e/ou depósito de madeira, unha vez fose requirido polo Concello. 

-Deixar as vías municipais nun estado de sucidade que supoña unha situación de risco para a seguridade viaria, 
segundo o informe municipal emitido para o caso. 

-  emitido para o 
caso. 

-Cometer nun prazo dun ano, dúas faltas graves firmes na vía administrativa. 

Constitúen infraccións graves: 

- Non presentar o escrito de solicitude de licenza, aínda que o achegue despois de ser requirido polo Concello. 

- Deixar as vías municipais en deficiente estado de sucidade, segundo o informe municipal emitido para o caso. 

-  

-Non demoler ou non repoñer ao seu estado orixinal as ramplas ou accesos que se abriran para acceso aos terreos 
forestais 

-Cometer, nun prazo dun ano, dúas faltas leves, firmes na vía administrativa. 

Considéranse infraccións leves calquera outro incumprimento desta ordenanza que non estea cualificado como 
moi grave ou grave, e a súa sanción corresponda ao Concello. 
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ART. 10.- SANCIÓNS.-  

As infraccións desta ordenanza serán sancionadas coas seguintes multas: 

infraccións leves:  

 

 

 A tramitación do procedemento sancionador non previsto na ordenanza, rexerase pola normativa xeral na materia 
e, en todo caso, coa audiencia e demais garantías procesuais para a persoa interesada. O órgano competente para 
a resolución do expediente sancionador será a Xunta de Goberno Local. O importe das multas será graduado tendo 
en conta as circunstancias concorrentes e de acordo co establecido na normativa vixente. 

O pagamento das multas poderase esixir pola vía administrativa de constrinximento, sen prexuízo da esixencia, 
se fora o caso, das correspondentes responsabilidades civís e penais. 

As sancións serán independentes da reparación do dano causado e da indemnización de danos e perdas a que 
houber lugar. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR. 

A presente Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo 
do texto integro aprobado polo Pleno Municipal.          

Baralla, 19 de outubro de 2021.- O alcalde, Miguel González Piñeiro. 

R. 3083 
 

BEGONTE 

Anuncio 

Aprobado inicialmente polo Pleno desta Corporación Municipal, na sesión extraordinaria e urxente celebrada o día 
25 de outubro de 2021, o expediente de modificación de créditos núm. 19 /2021, ( 6º de competencia do Pleno) 
, dentro do vixente Presuposto municipal e con modificación do anexo de investimentos, por un importe total de 
Vinte mil cincocentos (20.500,00) euros , en cumprimento do disposto no artigo 117.2 en relación co 169 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, exponse ao público polo prazo de quince días hábiles, na Secretaria deste Concello, a fin de que durante 
o mesmo, que empezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da 
Provincia, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as que deberán ser dirixidas ao Sr. 
Alcalde- Presidente deste Concello. 

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos. 

Begonte, a 25 de outubro de 2021.- O Alcalde, José Ulla Rocha. 

R.3080 
 

GUITIRIZ 

Anuncio 

NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO DA POLICÍA LOCAL MEDIANTE CONCURSO EN QUENDA DE MOBILIDADE EN 
EXECUCIÓN DA OEP 2019. EXP. 442/2021 

A Xunta de Goberno Local en sesión de data 20/10/2021 acordou por unanimidade, vistos os antecedentes do 
expediente coa proposta de nomeamento do Tribunal Cualificador de data 13/10/2021 fronte á que non se 
presentaron reclamacións:  

PRIMEIRO.- Nomear a don Joaquín Díaz Ramos con DNI 53.167.109X, como funcionario de carreira na praza de 
Policía Local pertencente ó cadro de persoal de funcionarios decarreira do Concello de Guitiriz, encadrada na escala 
de Administración Especial, subescala de servizos especiais, escala básica, categoría policía, grupo 

horizontal), ficha nº 12 e código nº 15 da RPT 

SEGUNDO.-  Notificarlle este acordo ao funcionario nomeado e comunicarlle que, de acordo coa base 9ª, deberá 
tomar posesión  no prazo dun mes a partir da publicación do nomeamento no Boletín Oficial da Provincia. 

TERCEIRO.- Publicar o nomeamento  no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios deste Concello, e 
comunicala aos servizos municipais de recursos humanos, secretaría, intervención e tesourería aos efectos 
oportunos. 


