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Suxestión dirixida ao Sr. alcalde-presidente do Concello de Vilagarcía de Arousa
para realizar a poda das ramas das árbores que se estenden sobre unha vivenda
lindeira e que afectan a súa seguridade.

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

No cumprimento da resolución de admisión a trámite do citado expediente de data 17 de
abril, esta Institución promoveu ante o Concello de Vilagarcía de Arousa unha investigación,
sumaria e informal, coa finalidade de esclarecer os feitos recollidos no escrito de
reclamación, referido a dúas denuncias formuladas pola proxección dunhas ramas de
especies arbóreas sobre a vivenda da rúa ...................., do Lugar de ................., propiedade
de Don ........................

Transcorrido o prazo establecido no artigo 22 da Lei autonómica 6/1984, sen recibir a
información requirida, realizouse un novo requirimento o 25 de maio. A resposta do
Concello de Vilagarcía de Arousa reflíctese no informe elaborado pola arquitecta técnica
municipal e que se transcribe:

“Tal como se indica no encabezamento, a Sra. .........................., presentou denuncia neste
Concello, sobre o malestar que lle producían sobre a vivenda do seu pai, "unos pinos de gran
porte, los cuales amenazan con venirse abajo". Xunto coa denuncia, acompañaba unhas
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fotografías, nas que se aprecia que a parcela lindante, atópase limpa de maleza, non
entanto, aparecen unhas árbores de gran porte (que non son piñeiros), semellando de
carácter ornamental. En ningún caso falaba a Sra. .......... dun problema de risco de incendios
forestais.

Á vista do escrito, das fotografías que se acompañan, onde non se aprecia abandono da
parcela lindante, tendo en conta que na Lei 3/2007, na súa disposición adicional terceira,
que modifica posteriormente a Lei de Montes 7/2012, no punto 48 da súa disposición final
primeira que di: "en todo caso, poderán conservarse árbores das especies sinaladas no
apartado anterior en calquera clase de terreos incluídos nas redes primarias e secundarias de
xestión de biomasa no caso de tratárense de árbores senlleiras ou que se atopen illadas e
non supoñan un risco para a propagación de incendios forestais", a técnico que subscribe,
considerou que se trataba desta excepción, non entanto, indicaba no informe, que aínda
tratándose dun tema de índole civil, se notificara ao propietario lindante para coñecer a
queixa formulada e procedese a comprobar a seguridade das árbores.”

ANALISE

O exame conxunto da documentación achegada ao expediente, aconsella estudar por
separado dúas cuestións.

Primeira. Situación forestal da parcela colindante co número .... da rúa .............., do Lugar de
........., propiedade de Dona ..................................... .

O informe técnico municipal remitido, precisa que as árbores que se proxectan sobre a
citada vivenda do pai da reclamante, non son piñeiros senón árbores, ao seu parecer de
carácter ornamental. Tamén afirma que a parcela denunciada está limpa de maleza e que ao
arborado existente na mesma é aplicable a disposición adicional terceira, punto 2 da Lei
3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais, modificada pola Lei 7/2013, de
montes de Galicia:

“En todo caso poderán conservarse arbores das especies sinaladas no apartado anterior en
calquera clase de terreos incluídos nas redes primarias e secundarias de xestión de biomasa,
no caso de tratárense de árbores senlleiras ou que se atopen illadas e non supoñan un risco
para a propagación de incendios forestais.”

A xuízo da información técnica subministrada, este é o caso no que se aplica a citada norma.
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Segunda. Medidas preventivas en relación co arborado existente na finca lindeira
denunciada.

Tendo en conta o parecer do concello, -que estima que non se plantexa un problema de
riscos de incendios forestais-, hai que considerar outra vertente que afecta á seguridade da
vivenda do reclamante ante a proximidade dalgunhas árbores, de gran porte e de carácter
ornamental.

Neste suposto, ao noso entender estamos en presencia de dous tipos de intervención.

Unha administrativa, ao abeiro do establecido no artigo 1 do Regulamento de servizos das
corporacións locais de 17 de xuño de 1955. Nel preceptuase que os concellos poden intervir
na actividade dos seus administrados cando exista un perigo de perturbación grave da
seguridade dos cidadáns. A devandita prevención afortálase no artigo 9 da Lei autonómica
9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ao establecer o
deber que teñen os propietarios de terreos de mantelos en condicións de seguridade,
salubridade e ornatos públicos.

Nesta liña, semella procedente que os servizos técnicos do concellos xiren unha visita de
inspección á citada parcela e comproben o estado de seguridade das árbores denunciadas.

Outra intervención é de natureza civil. A reclamante pode exercer as facultades previstas no
artigo 592 do vixente Código civil, no que se di:

“Se as polas dalgunhas árbores se espallan sobre unha herdade, xardíns ou patios de veciños,
o dono destes terá o dereito de reclamar que se corten no que se estendan sobre a súa
propiedade e, se son as raíces das árbores veciñas as que se estenden no chan doutro, o dono
do chan onde se introduzan, poderaas decotar el mesmo dentro da súa herdade”.

Para exercer a devandita facultade, o propietario da vivenda debe requirir ao colindante a
corta das polas que se proxecten sobre a súa propiedade e, no suposto de negativa ou
inactividade da súa propietaria, poderá presentar a correspondente reclamación ante a
xurisdición civil ordinaria.

CONCLUSIÓN
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No que atinxe á vertente administrativa da reclamación presentada, esta Institución no
exercicio das funcións atribuídas polo artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, formula ao
Concello de Vilagarcía de Arousa, a seguinte Suxestión:

Ao abeiro do disposto no artigo 1 do Regulamento de servizos das corporacións locais de 17
de xuño de 1955, e do artigo 9 da Lei autonómica 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, os servizos técnicos da administración municipal, logo
da súa notificación á interesada para obter o seu consentimento, deben xirar visita de
inspección á parcela de Dona ...................................... e comprobar o estado de seguridade
do arborado existente e próximo á vivenda do reclamante, determinando aquelas medidas
preventivas, que, ao seu entender, eviten danos na vivenda do interesado no expediente de
queixa N.7.Q/12824/15.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da suxestión formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


