EXTRACTO DA LEI 9/2017, do 26 de decembro, DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS,
ONDE SE RECOLLE A MODIFICACIÓN DA LEI DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS
INCENDIOS FORESTAIS. O TEXTO COMPLETO ENCÓNTRASE PUBLICADO NO D.O.G. Nº
245 DO XOVES 28 DE DECEMBRO DE 2017.

Artigo 17. Modificación da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,
queda modificada como segue:
Un. O parágrafo terceiro do número 1 do artigo 2 queda redactado como segue:
«Non terán a consideración de monte ou terreo forestal os terreos dedicados ao cultivo agrícola, o
solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, incluíndo a canle e a zona de dominio público
hidráulico destes solos, e os excluídos pola normativa vixente, así como os terreos rústicos de
protección agropecuaria».
Dous. Modifícase o número 13 do artigo 2, que queda redactado como segue:
«13. Zona de influencia forestal: as áreas estremeiras que abranguen unha franxa circundante dos
terreos forestais cunha largura de 400 metros, excluíndo o solo urbano, de núcleo rural e
urbanizable».
Tres. Modifícase o número 2 do artigo 16, que queda redactado como segue:
«2. A estrutura dos plans municipais de prevención e defensa contra incendios forestais será
establecida mediante orde da consellaría competente en materia forestal, de acordo coas
directrices que estableza a normativa aplicable en materia de emerxencias. En todo caso, incluirá
a rede das pistas, vías, camiños, estradas e montes de titularidade municipal e a definición das
redes de faixas secundarias, así como a análise da propiedade destas redes de faixas. Poderán
incluír ordenanzas de prevención de incendios concordantes co obxecto desta lei en solo urbano,
de núcleo rural e urbanizable situado a menos de 400 metros do monte».
Catro. Modifícase a letra c) do número 3 do artigo 20, que queda redactada como segue:
«c) Das liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, subestacións eléctricas, liñas de
transporte e distribución de gas natural, estacións de regulación e medida de gas e depósitos de
distribución de gas, e estacións de telecomunicacións».
Cinco. Modifícase a letra c) do artigo 20 bis, que queda redactada como segue:
«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.

Nas subestacións eléctricas deberase xestionar a biomasa nunha faixa de 5 metros desde o
último elemento en tensión e desde os paramentos das edificacións non destinadas ás persoas.
Ademais, na devandita faixa non poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición
adicional terceira.
De nas subestacións eléctricas existiren edificacións destinadas a albergar oficinas, almacéns ou
parque móbil, ás devanditas edificacións seralles de aplicación o disposto no artigo 21 para as
edificacións ou vivendas illadas.
A xestión da biomasa incluirá a retirada desta por parte da persoa que resulte responsable
consonte o artigo 21 ter, 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, caso de estaren
interesados. Transcorrido o devandito prazo, a persoa responsable estará obrigada á realización
da xestión da biomasa».
Seis. Engádese unha letra e) no artigo 20 bis coa seguinte redacción:
«e) Nas estacións de telecomunicacións deberase xestionar a biomasa nunha faixa de 5 metros
desde as infraestruturas de telecomunicación e desde os paramentos das edificacións non
destinadas ás persoas. Ademais, na devandita faixa non poderá haber árbores das especies
sinaladas na disposición adicional terceira.
De nas estacións de telecomunicacións existiren edificacións destinadas a albergar oficinas,
almacéns ou parque móbil, ás devanditas edificacións seralles de aplicación o disposto no artigo
21 para as edificacións ou vivendas illadas.
No caso das estacións de regulación e medida de gas e depósitos de distribución de gas, deberá
xestionarse a biomasa tendo en conta a regulamentación derivada da súa normativa específica,
sendo en todo caso, como mínimo, unha faixa de 5 metros».
Sete. Modifícase o artigo 21, que queda redactado como segue:
«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 que resulten responsables consonte o artigo 21 ter xestionar a biomasa vexetal, de
acordo cos criterios estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento, nunha franxa
de 50 metros:
a) Perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable.
b) Arredor das edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings,
gasolineiras e parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do
monte.
c) Arredor das edificacións illadas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do monte.
2. Con carácter xeral, na mesma franxa de 50 metros mencionada no número anterior non poderá
haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira.
3. As distancias mencionadas neste artigo mediranse, segundo os casos:
a) Desde o límite do solo urbano, de núcleo rural e urbanizable.

b) Desde os paramentos exteriores das edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, ou
os límites das súas instalacións anexas.
c) Desde o límite das instalacións no caso dos depósitos de lixo, gasolineiras e parques e
instalacións industriais.
d) Desde o peche perimetral no caso dos cámpings».
Oito. Modifícase o artigo 21 ter, que queda redactado como segue:
«Artigo 21 ter. Persoas responsables
1. Con carácter xeral, entenderase por persoas responsables:
a) Nos supostos a que se refiren os artigos 21 e 21 bis, as persoas físicas ou xurídicas
titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais e os terreos situados nas
zonas de influencia forestal en que teñan os seus dereitos.
b) Nos supostos a que se refiren o artigo 20 bis e, de ser o caso, a letra b) do artigo 21 bis,
as administracións públicas, as entidades ou as sociedades que teñan encomendada a
competencia sobre a xestión, ou cedida esta en virtude dalgunha das modalidades
previstas legalmente, das vías de comunicación, liñas de transporte e distribución de
enerxía eléctrica, subestacións eléctricas, liñas de transporte e distribución de gas natural
e estacións de telecomunicacións.
2. No caso das edificacións ou instalacións que non conten co preceptivo título habilitante
urbanístico ou que se teñan executado incumprindo as condicións sinaladas naquel, a
responsabilidade da xestión da biomasa vexetal corresponde á persoa propietaria dos terreos
edificados, que dispoñerá dunha servidume de paso forzosa para acceder á faixa establecida.
Este acceso levarase a cabo durante o tempo estritamente necesario para o labor de xestión da
biomasa polo punto menos prexudicial ou incómodo para os terreos gravados e, de ser
compatible, polo máis conveniente para a persoa beneficiaria.
A retirada de especies arbóreas será realizada polas persoas propietarias delas.
O cumprimento das obrigas ás que se refire este número enténdese sen prexuízo do dereito das
persoas titulares do dereito de aproveitamento dos terreos gravados pola servidume de paso
forzosa ou das persoas propietarias das árbores retiradas a reclamar da persoa propietaria dos
terreos edificados, na vía xurisdicional que corresponda, a correspondente indemnización polos
danos e perdas sufridos, incluído o lucro cesante.
3. En solo urbano, de núcleo rural e urbanizable 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».
Nove. Modifícase o artigo 22, que queda redactado como segue:
«Artigo 22. Procedemento para a xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas
1. As persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter procederán á execución da
xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa, incluída, de ser o caso,
a retirada de especies arbóreas, antes de que remate o mes de maio de cada ano. Exceptúanse
os supostos en que, pola extensión ou especial dificultade dos labores de xestión de biomasa ou
retirada de especies, sexa precisa a elaboración dunha planificación anual das actuacións, que
terá que ser aprobada pola Administración forestal. Esta planificación coordinarase coa actuación
doutras administracións públicas responsables da xestión da biomasa e retirada de especies

respecto de infraestruturas da súa titularidade, especialmente atendendo á seguridade nas zonas
de interface urbano-forestal, consonte o establecido no artigo 44 da Lei 43/2003, do 21 de
novembro, de montes, ou norma que a substitúa.
A xestión da biomasa e a retirada de especies arbóreas realizarase consonte os criterios
establecidos mediante orde da consellaría competente en materia forestal.
2. No suposto de incumprimento do establecido no número anterior, a administración pública
competente, de oficio ou por solicitude de persoa interesada, enviará á persoa responsable unha
comunicación na que se lle recordará a súa obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de
especies arbóreas prohibidas e se lle concederá para facelo un prazo máximo de quince días
naturais, ou de tres meses no caso das franxas laterais das vías de comunicación, contado desde
a recepción da comunicación. Esta incluirá a advertencia de que, en caso de persistencia no
incumprimento transcorrido o devandito prazo, se poderá proceder á execución subsidiaria con
repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas
prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste precepto, sen
prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda.
3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable da xestión da biomasa
vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas ou resulte infrutuosa a notificación da
comunicación á que se refire o número anterior, esta efectuarase mediante un anuncio no Boletín
Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, no que se incluirán os datos catastrais da parcela.
Nestes supostos o prazo para o cumprimento computarase desde a publicación do anuncio
no Boletín Oficial del Estado.
4. Transcorridos os prazos sinalados neste artigo sen que a persoa responsable xestione a
biomasa ou retire as especies arbóreas prohibidas, a administración pública competente poderá
proceder á execución subsidiaria, atendendo ás necesidades de defensa contra os incendios
forestais, especialmente respecto da seguridade nas zonas de interface urbano-forestal, consonte
o establecido no artigo 44 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, ou norma que a
substitúa, sen prexuízo da repercusión dos custos da xestión da biomasa á persoa responsable.
Os custos que se repercutirán poderán liquidarse provisionalmente de maneira anticipada, mesmo
na comunicación á que se refire o número 2, e realizarse a súa exacción desde o momento en que
se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos prazos sinalados neste artigo,
sen prexuízo da súa liquidación definitiva logo de rematados os traballos de execución subsidiaria.
Para a liquidación dos custos correspondentes a cada parcela a Administración terá en conta a
cantidade resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da parcela do importe do
correspondente contrato, encomenda ou custo dos traballos realizados na zona de actuación.
Cando a identidade da persoa responsable non sexa coñecida no momento de proceder á
execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento en que, de ser o caso,
chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos de cobramento
a favor da Facenda pública.
Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies arbóreas prohibidas, darase traslado da
resolución na que se acorde a dita execución subsidiaria ao órgano competente para a incoación
do correspondente procedemento sancionador, o cal deberá proceder de inmediato á adopción do
acordo de incoación do expediente sancionador e da medida cautelar de comiso das indicadas

especies. O destino das especies obxecto de comiso será o seu alleamento, o cal será efectuado,
nos termos regulados nesta lei, pola administración que realizase a execución subsidiaria.
No caso de venda das especies obxecto de comiso, os importes obtidos deberán aplicarse, por
parte da administración que realice tales vendas, a sufragar os gastos derivados das execucións
subsidiarias da súa competencia.
Nos casos en que, por razóns técnicas debidamente motivadas, resulte inviable que a
Administración local poida realizar a execución subsidiaria, poderanse arbitrar medios de
colaboración entre a Administración local e a autonómica para posibilitar a execución subsidiaria.
Os instrumentos de colaboración determinarán nestes casos a administración actuante e o destino
dos fondos que, de ser o caso, se perciban da venda das especies arbóreas.
5. Poderán delimitarse zonas de actuación prioritaria e urxente, nas cales o incumprimento por
parte das persoas responsables das súas obrigas de xestión da biomasa vexetal ou a retirada de
especies arbóreas prohibidas na data a que se refire o número 1 habilitará as administracións
públicas competentes para proceder de maneira inmediata á execución subsidiaria de tales
obrigas, en función da presenza de factores obxectivos de risco tales como o carácter recorrente
da produción de incendios forestais na zona.
A dita delimitación efectuarase mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, sobre a base
dunha avaliación técnica especializada das zonas que se van delimitar.
Sen prexuízo desta delimitación xeral, cando concorran razóns urxentes derivadas dunha
situación obxectiva de grave risco para as persoas ou os bens no caso de que non se efectúe
decontado a xestión da biomasa e a retirada de especies prohibidas, as administracións públicas
poderán delimitar, mediante resolución, nas faixas da súa competencia, unha ou varias zonas
como de actuación prioritaria e urxente co fin de habilitar para proceder de maneira inmediata á
execución subsidiaria en caso de incumprimento das obrigas de xestión da biomasa ou retirada de
especies prohibidas por parte das persoas responsables na data a que se refire o número 1 deste
precepto. A delimitación provisional destas zonas de actuación prioritaria e urxente publicarase
no Diario Oficial de Galicia e incluirá un apercibimento das consecuencias establecidas nesta lei
no caso de aprobación. Transcorridos 15 días, a resolución pola que se delimitan as zonas
publicarase no Diario Oficial de Galicia.
6. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa responsable está obrigada a facilitarlles os
accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de xestión da biomasa e retirada de
especies árboreas prohibidas. En todo caso, a Administración e os seus axentes e colaboradores
poderán acceder aos montes, terreos forestais e outros terreos incluídos nas faixas de xestión da
biomasa para realizar os traballos necesarios de xestión da biomasa e retirada de especies
arbóreas prohibidas, sen que sexa preciso o consentimento do seu titular, salvo naqueles
supostos excepcionais en que o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de
merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución, caso no que
deberá pedirse a correspondente autorización xudicial para a entrada neles se non se conta coa
autorización do seu titular.
7. A competencia para efectuar as comunicacións e tramitar os procedementos de execución
subsidiaria regulados neste artigo corresponde ás entidades locais nos casos de incumprimento

do disposto no artigo 21, así como nas faixas laterais das redes viarias da súa titularidade, e á
consellaría competente en materia forestal nos demais casos.
8. Malia o previsto nos números anteriores, 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 comunicación previa nin de
autorización de ningún tipo, cando se declare un incendio forestal que supoña un risco inminente
para as persoas ou os bens.
9. O incumprimento das obrigas que esta lei establece por parte da persoa propietaria do terreo
implicará o incumprimento da función social da propiedade e será causa de expropiación forzosa
por interese social, no caso de que os custos acumulados da execución subsidiaria dos traballos
de xestión da biomasa que a administración actuante asumise con cargo ao seu orzamento, e que
non lle poida repercutir a aquela por descoñecerse a súa identidade, superen o valor catastral da
parcela. A entidade xestora do Banco de Terras de Galicia ou a administración que asumise eses
custos con cargo ao seu orzamento terá a condición de beneficiaria da expropiación forzosa e
compensará, no momento do aboamento do prezo xusto expropiatorio, as cantidades debidas
pola persoa propietaria por este concepto, sempre que non teñan prescrito os correspondentes
dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria da
expropiación for a Administración local, poderá ceder eses terreos ao Banco de Terras de Galicia».
Dez. Engádese un novo artigo 22 bis, coa seguinte redacción:
«Artigo 22 bis. Fondo de xestión da biomasa e retirada de especies
Créase na consellaría competente en materia de montes un fondo constituído cos importes
procedentes da venda das especies arbóreas prohibidas ou ilegais derivadas das execucións
subsidiarias realizadas, ante o incumprimento das obrigas das persoas responsables, pola
Administración forestal e comisadas por esta. O destino deste fondo será o de sufragar os custos
das execucións subsidiarias que teña que realizar a Administración forestal».
Once. Engádese un novo artigo 22 ter, coa seguinte redacción:
«Artigo 22 ter. Negocios patrimoniais de alleamento da madeira
1. A venda da madeira procedente de especies arbóreas prohibidas que proceda retirar de acordo
co establecido nesta lei rexerase polas seguintes regras e, supletoriamente, pola lexislación
patrimonial das administracións públicas.
2. Os negocios xurídicos polos que se venda a madeira, incluíndo a súa corta e retirada a cargo
do contratista, terán a consideración de privados.
3. A Administración poderá estipular as cláusulas e condicións precisas, sempre que non sexan
contrarias ao ordenamento xurídico ou aos principios de boa administración. En particular, a
madeira poderá agruparse en lotes por zonas por razóns económicas e de eficiencia na actuación.
4. Será suficiente a formalización destes negocios xurídicos en documento administrativo.
5. A venda da madeira deberá ir precedida dunha valoración previa para determinar o seu valor de
mercado.
6. O órgano competente para allear a madeira será o alcalde, no caso de que a competencia
corresponda ao concello, ou a persoa titular da dirección xeral competente en materia forestal da

Administración autonómica, no caso de que a competencia corresponda á Administración da
Comunidade Autónoma, sen prexuízo da posibilidade de desconcentración ou delegación.
7. O alleamento da madeira poderá realizarse mediante poxa pública, por concurso ou
adxudicación directa. A forma ordinaria de alleamento será a poxa pública. Poderá acordarse a
adxudicación directa cando sexa declarada deserta a poxa promovida para o alleamento ou esta
resulte errada como consecuencia do incumprimento das súas obrigas por parte do adxudicatario;
e cando a valoración da madeira non exceda de 12.000 euros. No procedemento de adxudicación
directa deberán solicitarse, polo menos, tres ofertas, sempre que resulte posible.
8. Cando deba procederse á retirada illada de madeira, cando polas súas condicións ou as do
terreo en que se atope se poida xustificar tecnicamente que o valor de venda equivale aos custos
da súa extracción, poderá adxudicarse directamente a súa retirada e entregar a madeira en
compensación dos indicados custos.
No caso de que os custos de extracción superen o valor en venda, a contratación das obras
realizarase de acordo coa lexislación de contratos do sector público, e poderase entregar a
madeira como parte da contraprestación que deba aboar a Administración. Neste caso, o
compromiso de gasto correspondente limitarase ao importe que se satisfaga en diñeiro ao
contratista, sen ter en conta o valor da madeira. O prezo que aboe a Administración poderalle ser
repercutido á persoa responsable como custo da execución subsidiaria».
Doce. Modifícase o artigo 23, que queda redactado como segue:
«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 para a xestión da biomasa e
retirada de especies de 50 metros de largo, 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. 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».
Trece. Modifícase o título do artigo 48, que queda redactado como segue:
«Artigo 48. Extinción, remate, vixilancia, investigación e repercusión de gastos de incendios
forestais».
Catorce. Modifícase o número 9 do artigo 48, que queda redactado como segue:
«9. Sen prexuízo das responsabilidades que, de ser o caso, correspondan ás persoas autoras dos
incendios forestais, a consellaría competente en materia forestal repercutirá os gastos de
extinción, logo da tramitación polo órgano territorial daquela do preceptivo procedemento, con
audiencia das persoas interesadas:
a) Ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter cando incumprisen as
obrigas de xestión da biomasa vexetal ou retirada de especies arbóreas que lles impón
esta lei.
b) Ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter cando incumprisen as
distancias mínimas establecidas nesta lei e na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de
Galicia, ou norma que a substitúa.
c) Ás persoas titulares do aproveitamento de predios concentrados ou reestruturados que
estean en estado de abandono.
O procedemento para a repercusión dos gastos de extinción iniciarase de oficio, na xefatura
territorial correspondente ao municipio en que se produciu o incendio, ou, de seren varios os
municipios afectados e isto determinar a competencia de órganos distintos, polo que corresponda
ao municipio con maior superficie afectada, sempre que da investigación á que se refire o número
anterior se desprenda que os devanditos incumprimentos das persoas responsables ou o estado
de abandono dos predios concentrados ou reestruturados influíron na produción, na propagación
ou na agravación da intensidade e nos danos provocados polo incendio forestal.
Os gastos repercutiranse ás persoas mencionadas en proporción á contribución dos
incumprimentos que lles sexan imputables ou do estado de abandono dos predios concentrados
ou reestruturados á produción, á propagación ou á agravación da intensidade e aos danos
provocados polo incendio forestal.
A instrución e resolución do procedemento corresponderá ao mesmo órgano territorial competente
para inicialo».
Quince. Engádese un número 10 ao artigo 48, coa seguinte redacción:
«10. A inclusión no rexistro cartográfico e informático de superficies queimadas, recollido no
número 2 do artigo 4 desta lei, terá efectos de recoñecemento oficial do incendio».
Dezaseis. Engádese un número 4 ao artigo 53, que queda redactado como segue:

«4. O órgano competente para resolver impoñerá acumulativamente, de ser o caso, a sanción
accesoria de comiso definitivo da madeira correspondente ás especies arbóreas prohibidas
retiradas pola Administración no caso das execucións subsidiarias realizadas consonte o
establecido no artigo 22 desta lei. Se a madeira se tiver vendido de acordo co establecido no dito
artigo, o comiso referirase ao produto obtido pola súa venda, ao cal deberá darse o destino
previsto nesta lei».
Dezasete. Modifícase o número 3 do artigo 54, que queda redactado como segue:
«A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas
municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e
urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola
comisión de infraccións leves, graves ou moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía,
de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter».
Dezaoito. Engádese unha disposición adicional sexta, coa seguinte redacción:
«Disposición adicional sexta. Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia
1. De acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, en canto determina o carácter
estratéxico para o desenvolvemento económico de Galicia dos recursos forestais galegos e o
interese público na conservación das masas forestais, e o disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, tendo en conta a súa finalidade de
protexer as persoas e os bens afectados polos incendios forestais, e como instrumento de apoio
das redes de vixilancia e detección de incendios forestais que compoñen as redes de defensa
contra os incendios forestais de distrito forestal, a Administración autonómica poñerá en marcha a
Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia.
2. A Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia incluirá a instalación de sistemas
tecnolóxicos de detección de incendios mediante cámaras ópticas nos puntos do monte galego
que se determinen, coa finalidade de facilitar as tarefas de vixilancia forestal do monte galego e
detección temperá de incendios, así como, no caso de se detectaren lumes, permitir a
visualización en directo e o seguimento do avance, condicións e evolución destes a través de
medios dixitais e imaxes xeoposicionadas, todo isto como mecanismo de apoio á toma de
decisións óptimas polas autoridades e persoal técnico competentes para a mobilización e xestión
de medios e asignación e coordinación de recursos para a extinción.
3. A instalación dos sistemas de vixilancia realizarase con preferencia en torres de
telecomunicacións e infraestruturas de titularidade da Administración autonómica ou do seu sector
público, e priorizando os puntos que permitan a vixilancia forestal das parroquias de alta
actividade incendiaria e zonas de alto risco definidas no Plan de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia, todo isto sen prexuízo dos medios persoais e materiais xa
existentes de vixilancia.
4. A Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia poderá ir incorporando as diferentes
innovacións tecnolóxicas que permita en cada momento a evolución do estado da ciencia e da
técnica, como capacidade de visión nocturna e imaxes térmicas, co obxecto de ir mellorando a
súa efectividade e eficiencia.

5. A operación da Rede corresponderá á consellaría competente en materia de prevención e
defensa contra incendios forestais e o mantemento técnico, á entidade do sector público
competente en materia de modernización tecnolóxica de Galicia.
6. Na implantación do proxecto adoptaranse todas as medidas técnicas, organizativas e de
seguridade que sexan necesarias para asegurar a privacidade e o cumprimento da lexislación
sobre protección de datos, na medida en que poidan captarse incidentalmente imaxes de persoas
identificables. Para estes efectos, establécese como responsable do dito tratamento a consellaría
competente en materia de prevención e defensa contra incendios forestais.
No marco aludido, aprobaranse medidas como o establecemento de protocolos de uso do sistema
por parte do persoal técnico competente, rexistros de accesos da manipulación das cámaras,
mecanismos técnicos de encriptación para a conservación das imaxes, limitación de prazos de
conservación antes da súa destrución e todas aquelas outras medidas que sexan precisas para o
cumprimento das normas sinaladas.
Así mesmo, as imaxes poderán ser postas á disposición da autoridade xudicial e das forzas e
corpos de seguridade do Estado nos supostos previstos na normativa aplicable».

