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1.- PLAN DE CONTINUIDADE NA PREVENCIÓN
FRONTE INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A
PLANTACIÓN DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NAS
FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN DE BIOMASA
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ÍNDICE

1. Contexto
Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, establece as redes de faixas
secundarias de xestión de biomasa como unha das medidas preventivas que faciliten a loita contra o lume .

Obrigas nas Faixas Secundarias de Xestión de Biomasa conforme á Lei 3/2007.
art. 20.4 “As redes secundarias de faixas de xestión de biomasa teñen un ámbito municipal
e posúen a función prioritaria de protección dos núcleos poboacionais, das infraestruturas,
dos equipamentos sociais, das zonas edificadas, dos parques e dos polígonos industriais”
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rede de faixas secundarias de xestión de biomasa.

art. 21.1 “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 responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter desta lei,
xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo
rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e
urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400
metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión de biomasa estipulados nesta lei e na
súa normativa de desenvolvemento”
art. 21.1 “Ademais, nos 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición
adicional terceira desta lei.
As distancias mediranse desde o límite do solo urbano ou núcleo rural, de ser o caso. As
distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse desde o seu
paramento. No caso de depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, mediranse desde
o límite das instalacións”
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Prevención

Rede viaria forestal
Rede de puntos de auga
Rede de vixilancia
Primarias
Outras infraestruturas de apoio
Redes de faixas de xestión de biomasa Secundarias:
Terciarias

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC299E6B6F9D813764AB3

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
MEDIANTE PLANTACIÓN DE
FRONDOSAS CADUCIFOLIAS NA REDE
DE FAIXAS SECUNDARIAS DE XESTIÓN
DE BIOMASA
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1.-

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

Tendo en conta que a superficie total do concello de Ames e de 9.400 hectáreas as 1.372 ha a xestionar supoñen un 14,6
% do total.
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2019
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Segundo a última revisión dos datos incluídos no Plan Municipal de Defensa fronte Incendios Forestais do Concello de
Ames levada a cabo no ano 2019, o noso municipio conta cun total de 1.372 ha onde, segundo a normativa vixente é
obrigado que se cumpran os criterios de xestión da biomasa e en mais da metade deixar libre das especies pirofitas da
disposición transitoria terceira.
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1.2. Xestión de Biomasa no Concello de Ames

1.4. Obxectivos

1.

A posta en valor dun terreo non explotable forestalmente e no que está prohibida a
plantación de especies de crecemento rápido que adoitan ser empregadas pola maioría de
propietarios particulares.

2.

Control e inhibición do monte baixo, provocado pola ausencia de luz, xerado, por unha
parte, pola cobertura total das copas das especies frondosas e a cobertura total do chan das
follas desprendidas polas especies frondosas caducifolias.

3.

A obtención de beneficios complementarios ao estritamente protector, como poden ser a
obtención de aproveitamentos non madeireiros como os cogomelos ou a froita (castañas,
noces, abelás, cereixas, landras); beneficios medioambientais (incremento de
biodiversidade, equilibrio de hábitat, protección do solo, fixación do carbono atmosférico,
protección fronte a especies invasoras); beneficios sociais (proxecto colectivo e común,
revalorización e accesibilidade do monte, recuperación das prácticas tradicionais);
beneficios económicos (evitar sancións por incumprila lei, deporte e turismo).

4.

Reverter a percepción negativa, que adoita ter o cumprimento das obrigas legais de medidas
preventivas relacionadas coa propiedade de terreos de carácter forestal, facilitando a
mobilización de condutas que incidan na xestión sostible do noso medio, e incidindo en
recuperar actitudes motivadas en relación co entorno máis inmediato.

4. Superficie de actuación
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 persoas físicas o xurídicas titulares do dereito de
aproveitamento sobre os terreos en una faixa de 50 metros : a) perimetral a solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, b)
arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e
instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte. c) arredor das edificacións illadas en solo rústico
situadas a mais de 400 metros do monte non poderá haber especies da seguinte relación

1.

2.

Nas superficies de actuación anteriormente definidas, fomentarase a plantación de xeito sustentable de
frondosas caducifolias de froito. Isto farase mediante procedementos de difusión do plan e da lexislación
en vigor, e mediante a creación de liñas de axuda a tal fin.
Promoverase os estudos fitoxeográficos (especies autóctonas e especies
alóctonas
no
invasoras
compatibles ecoloxicamente), climáticos (radiación, movemento do aire, temperatura e precipitación) e
edáficos dos terreos como xeito de adecuar as plantacións.
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5. Actuacións
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O plan de medidas preventivas mediante a repoboación con frondosas caducifolias do concello de Ames nace ca
finalidade de poñer en mans dos veciños, unha vez cumprida a lei, unha ferramenta que lles permita repoboar a súas
fincas colaborando ao tempo ca prevención de incendios e evitando a diminución drástica da superficie arborada do
concello e a conseguinte perdida de diversidade.
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Si ben é certo que a rede de faixas de xestión de biomasa son una ferramenta definida por lei como xeito de prevención
fronte a incendios forestais nos núcleos rurais, tamén e certo que a xestión de biomasa que nelas se require elimina unha
gran cantidade de masa forestal.
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1.3. Finalidade do Plan

4.

Impulsarase a avaliación de das diferentes técnicas de plantación para unha correcta elección das mesmas
a hora de levar a cabo as plantacións. Estas técnicas van a aumentar a profundidade útil de perfil, aumentar
a capacidade de retención de auga, aumentar a capacidade de infiltración, facilitar a penetración mecánica
das raíces, reducir as posibilidades de invasión da matogueira e facilitar as labores de plantación, polo que
u uso correcto das mesmas significa mais garantías de ter masas arbóreas sans.

5.

Intensificaranse as accións de concienciación ambiental en todo o concello a través de actividades e visitas
as faixas de xestión de biomasa antes e despois das plantacións.

6.

Animarase a todos os veciños de Ames a participar desta experiencia común de autoprotección non só
fronte os lumes forestais senón tamén fronte a perda de solo e vida que leva emparellado a perda masiva
de vexetación así como a colaboración na mitigación dos efectos do cambio climático.

Nas actuacións previstas sobre o territorio tomaranse as medidas apropiadas para que a súa execución sexa compatible
coa normativa de conservación existente para cada cada zona. De xeito particular, naqueles actuacións que afecten a
espazos naturais protexidos así declarados pola lei 9/2001 do 21 de agosto de conservación da natureza, adoptaranse as
medidas necesarias para evitar o deterioro dos hábitats naturais, así como as alteracións que repercutan nas especies que
motivaran a designación destas áreas.
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6.1. Ámbitos:
Extensión da faixa: priorizando faixas cunha extensión moderada de xeito que estimamos que se podan realizar os
traballos de creación da faixa de protección con especies de frondosas autóctonas nunha anualidade.
Visibilidade. É importante que as faixas faciliten a visibilidade da función protectora para os veciños e provoquen un
efecto de concienciación que promova a sintaura de convenios actuais e futuros.
Tamaño das fincas que conforman a faixa. Buscamos faixas con fincas cunha certa dimensión xa que deste modo
diminúe o número de propietarios nas mesmas e facilita os traballos de localización e delimitación das fincas
Perigosidade. Priorizanse faixas que teñan a maior partes das fincas afectadas identificadas como de “perigosidade moi
alta” o “alta”.
Orientación dos núcleos e vivendas en relación coa masa forestal e o vento de N/NE. Tendo en conta os ventos
dominantes no concello, nordés durante o verán e suroeste durante o outono/inverno, priorizamos faixas onde a masa
forestal clasificada como de perigosidade alta o moi alta se atope ao N/NE das vivendas e instalacións obxecto da
actuación preventiva.
Percepción do risco derivado dos lumes forestais, na poboación do ámbito.
Poboacion.dos lugares que conforman o ámbito

POSTO DE TRABALLO:
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6. Priorización de actuacións dentro do termo municipal
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As plantas mellor adaptadas serán sempre as propias dun lugar, por iso, a hora da elección das especies,
potenciarase o uso de variedades autóctonas ou aquelas plantas que, tras diferentes estudos e experiencias,
resulten as mais adaptadas as condicións do terreo e presenten unha maior resistencia fronte enfermidades
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3.

Dentro dos ámbitos definidos como prioritarios e cos criterios establecidos, é necesario que se atenda a unha prelación
dependendo das dispoñibilidades orzamentarias.
Cada anualidade, tras a revisión da perigosidade real das faixas e fincas, proponse o ámbito o ámbitos seleccionados e
os criterios tidos en conta nesa elección.

1.8. Detalle dos traballos a realizar cada anualidade
8.0. Tramites para contratación de brigada formada por un capatáz e dous peóns, contratación de vehículo todo terreno e
dotación de EPIS.
8.1.- Avaliación das plantacións efectuadas no inverno anterior. Revísanse todas as plantación efectuadas avaliando o
estado das árbores, os traballos de limpeza realizados polo propietario, posibles plagas, etc.
8.2. Contacto cos veciños. Convócanse reunións cos veciños dos ámbitos priorizados cada anualidade. Exposición
pública do mapa das parcelas afectadas pola faixa secundaria. Visita porta a porta para a explicación do plan.
Acompañamento as fincas.
8.3. Sinatura de solicitudes de adhesión ao Plan de Plantación.
8.4. Estudo das parcelas: parcelas a plantar, lindes, características do terreo, distancias legais.
8.5.- Redacción dos plans de plantación. Unha vez determinadas as características das parcelas elaboráronse os plans de
plantación individualizados de acordo co titular do aproveitamento.
8.7.- Coordinación dos traballos de corta cos traballos de plantación. Uns dos traballos imprescindible e mais dificultosos
consiste en compaxinar os traballos de corta das especies prohibidas pola lei en determinados espazos ca nova plantación.
Os medereiros intentan reunir os traballos de xeito que a corta se realice nun único tempo en toda a zona, polo que non
podemos graduar a plantación ao longo dos meses. Igualmente se o cortador retrásase na tala podemos perder o tempo de
plantación.
8.8.- Plantación.
8.9.- Informe das parcelas con incumprimento.
8.10.- Requirimento aos propietarios das parcelas con incumprimento.
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8.6.- Sinatura das adhesións ao plan de plantación e solicitude de subvención

1.9. Subvencinabilidade das actuacións

1.9.1 Actuacións obxecto de axuda:
a.
b.
c.
d.

Plan de repoboación con especies caducifolias autóctonas que contemplará a inclinación, orientación,
profundidade e tipo de solo. Evitaranse os cultivos monoespecíficos polo que a especie predominante non
poderá supoñer mais dun 80 % no total da plantación.
Preparación do terreo para a plantación de frondosas caducifolias:
a. Trituración de restos de poda.
b. Roza previa á plantación
Apertura de casillas mediante pala retroescavadora o de xeito manual dependendo das características do terreo.
Aboado

NOME:
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Co fin de dar estabilidade a este programa é polo que no Plan estratéxico de subvencións do concello de Ames para o
período 2017-2019 se incluíu a liña de subvencións en réxime de concorrencia competitiva de carácter anual para
impulsar a repoboación das faixas de xestión de biomasa con especies de frondosas caducifolias denominada “Axudas
para a promoción de medidas preventivas mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de franxas secundarias
de xestión de biomasa”.

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC299E6B6F9D813764AB3

1.7. Fases
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O concello de Ames prioriza o fomento de plantación de frondosas caducifolias naquelas parcelas tipificadas como de
perigo alto o moi alto así como a distancia ou distancias onde segundo a lexislación vixente sexa preciso a eliminación de
arborado.

1.9.2.- Momento de realización dos traballos que darán lugar aos gastos financiados.
Os traballos obxecto de subvención realizaranse nos meses de novembro - marzo previa solicitude polos interesados ao
concello, e de acordo co fixado no Plan de Prevención do Concello de Ames.
1.9.3.- Contía das achegas
a.

En cada parcela subvencionarase un 80 % dos gastos xerados pola plantación de frondosas caducifolias . A
contía da axuda calcúlase sobre o custe estimado da actuación determinada no correspondente proxecto técnico
de repoboación elaborado polo concello de Ames. O plan elaborado polo concello deberá aceptarse polos
interesados, está aceptación recollerase no documento Anexo II destas bases.

b.

Subvencionarase soamente a plantación na parte da parcela que se corresponda ca faixa secundaria de xestión
de biomasa indicada no Plan de Prevención. Si o titular da finca decide facer a plantación de toda a parcela,
recibirá asesoramento do concello pero aboará o 100 % dos custes derivados dos traballos realizados fora de
faixa.

c.

Poderase subvencionar mais de unha parcela para un mesmo titular catastral atendendo as dispoñibilidades
orzamentarias.

d.

Esta subvención será compatible con outras achegas para a mesma finalidade procedentes de calquera
Administracións ou entes públicos ou privados, a suma das achegas concedidas non poderá superar o 100% do
orzamento subvencionable. A subvención do concello de Ames reducirase ata alcanzar xunto co resto das
axudas declaradas o 100% do orzamento subvencionable.

1.9.4.- Tarifa para a prestación de servizo de repoboación

1.9.5. Beneficiarios
Os beneficiarios serán persoas físicas o xurídicas titulares de los terreos incluídos nos ámbitos que se indican no artigo
un destas bases, entendendo por titular tanto propietarios como arrendatarios o xestores, admitíndose a cesión por parte
do propietario do terreo a un terceiro, en cuxo caso deberá constar documento de cesión no que se acredite que o
solicitante da achega ten capacidade suficiente para dispoñer do terreo para estes usos.
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As tarifas a aplicar en cada uns dos posibles traballos realizados co fin de repoboar as fincas particulares son as que
figuran na ordenanza municipal reguladora do prezo público pola prestación do servizo de xestión de biomasa nos
espazos definidos como redes secundarias de faixas conforme a legalidade vixente.

O concello difundirá a presente convocatoria a través da Base Nacional de subvención e ademais comunicará aos
propietarios incluídos no ámbito de actuación a posibilidade de acollerse a esta subvención.

2.RESUMO DE ACTUACIÓNS PRECEDENTES

O primeiro ano elixiuse unas faixas nas que se puidera visualizar a viabilidade da execución deste programa
de actuacións preventivas. Así elixíronse como primeira actuación no outono/inverno 2016/2017 os ámbitos
18.- Rúa-San-Mamede-Covas e 27.- Balindo-Fernande-Vilaverde o que supuxo a Fase experimental do Plan
de plantación de frondosas caducifolias en Rede de faixas secundarias de xestión da biomasa.
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2.1. INVERNO 2016 – 2017

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC299E6B6F9D813764AB3

Plantación manual
Planta a raíz núa ou cepellón seleccionada por persoal municipal. A planta pertencerá ao grupo das frondosas
caducifolias listados no anexo I da Lei de Montes de Galicia quedando totalmente excluídas Eucaliptos,
Piñeiros, Acacias e calquera das especies recollidas Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que foi
desenvolvido posteriormente polo R.D. 630/2013, de 14 de novembro, polo que se regula o listado e catálogo
español de especies exóticas invasoras.
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e.
f.

Ámbito 27.- Balindo – Fernande - Vilaverde. Faixa de núcleo rural e Faixa de construcións illadas

Nº DE CONVENIOS: 37
Nº PROPIETARIOS IMPLICADOS: 33
SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN: 19.374 m2
TOTAL DE PLANTA: 815 plantas
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Nº DE FINCAS PLANTADAS: 37
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RESULTADOS

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC299E6B6F9D813764AB3

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
04/12/2020
DB24691345B0F16C0B07DF050E4917E63AC347FE

Ámbito 18.- Rúa-San - Mamede – Covas. Faixa de núcleo rural e Faixa de construcións illadas

2.2. INVERNO 2017 – 2018

Ámbito illado 4B.- Aldea Nova – Os Batáns

Ámbito urbanístico 25.- A Folgueira – Mercuto. A elección deste ámbito, que en principio non estaba incluído como
prioritario, obedece fundamentalmente á proximidade das actuacións realizadas na parroquia de Piñeiro e a reiteración
nos últimos tres anos de incendios forestais no entorno. O efecto chamada sobre os veciños de Mercuto e a dimensión
reducida deste ámbito, levaron a considerar procedente a súa inclusión nas actuacións prevista para as actuacións de
repoboación 17/18.
Ámbito illado 4B. Edificacións illadas no entorno da urbanización de Aldea Nova. Este ámbito figura en primeiro lugar
do listado de ámbitos prioritarios elaborado no ano 2016. Na visita realizada o 3 de agosto de 2017 comprobase que o
perigo segue a ser alto o moi alto. Engádese ademais a percepción veciñal de un alto risco neste entorno debido a
incendios ocorridos durante os últimos dous anos.

RESULTADOS

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

Ámbito urbanístico 25.- A Folgueira – Mercuto

Nº DE FINCAS PLANTADAS: 76
Nº DE CONVENIOS: 76
Nº PROPIETARIOS IMPLICADOS: 44
TOTAL DE PLANTA: 1.570 (1.206 castiñeiro, 11 freixos, 67
abeleiras, 82 cerdeiras, 113 pradairos, 36 bidueiros e 9 noceiras)
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SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN: 57.030 m²
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puido levarse a cabo. A súa elección é incuestionable, xa que da continuidade aos traballos xa realizados na parroquia de
Piñeiro.
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Ámbito 27: Balindo - Fernande - Vilaverde. Este ámbito en principio estaba incluído na primeira actuación pero non
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Con este condicionante e coa pretensión, que sigan sendo ámbitos nos que se puideran visualizar a execución
deste programa de actuacións preventivas elixíronse como primeira actuación no outono/inverno 2017 / 2018
os ámbitos 09.- Ventosa, Lombao, Bosque Animado e a acotación dos ámbitos 04A e 04B.- Monte de Outeiro
- Pena Amarela.

09.- Ventosa, Lombao, Bosque Animado

Acotación dos ámbitos 04A e 04B

RESULTADOS

Nº DE CONVENIOS: 34
Nº PROPIETARIOS IMPLICADOS: 30
SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN: 34.442 m²
TOTAL DE PLANTA: 514 (238 castiñeiro, 58 carballos, 9 freixos,
23 abeleiras, 41 cerdeiras, 27 pradairos, 97 bidueiros, 12
ameneiros e 9 noceiras)
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Nº DE FINCAS PLANTADAS: 34
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Nesta anualidade afectan os cambios introducidos na lei Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola Lei 7/2012, do 28 de Xuño, de Montes de Galicia e e
a lei 9/2017 de medidas fiscais e administrativas no art. 21.1 indica que 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 persoas físicas o xurídicas titulares do dereito de aproveitamento
sobre os terreos en una faixa de 50 metros : a) perimetral a solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, b)
arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e
instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte. c) arredor das edificacións illadas en solo
rústico situadas a mais de 400 metros do monte non poderá haber especies da seguinte relación
Estes cambio amplían de forma considerable a superficie de terreos nos que debe realizarse a corta de
piñeiros, eucaliptos e acacias e polo tanto amplíase tamén o área a plantar que pasa de 30 a 50 metros e inclúe
tamén terreos urbanizables.
Dentro dos ámbitos definidos como prioritarios e cos criterios establecidos, foi necesario atender a unha
prelación dependendo das dispoñibilidades orzamentarias.
Así os Ámbitos de actuación do outono inverno 2018 / 2019 foron
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2.3. INVERNO 2018 – 2019

Como resultado desta anualidade tamén destacar o efecto chamada sobre o ámbito de Frenza e Vilouta que
fixeron as plantación de Piñeiro das anualidade anteriores.

09) Ventosa - Lombao - Bosque Animado

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

37) Frenza - Vilouta

55) Montemaior

RESULTADOS

Nº DE CONVENIOS: 41
SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN: 42.047M²
TOTAL DE PLANTA: TOTAL: 1.076 ( 527 castiñeiros, 118
cerdeiras, 154 carballos, 120 abeleiras, 77 noceiras, 40 bidueiros,
10 pradairos, 15 manzanceiras, 15 pereiras.

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

Nº DE FINCAS PLANTADAS: 41
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Traballouse no ámbito 09 Ventosa, Lombao, Bosque Animado com moi bos resultados. Constátase que en
ámbitos grandes en con descoñecemento de propietarios de e titularidades os traballos teñen que realizarse a
lo menos en tres anualidades. Tanto na faixa do núcleo do Bosque Animado, Os Batáns e Ventosa, este
inverno consolidase e deron froito solicitudes de plantación iniciadas no 2018.
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2.4. INVERNO 2019 - 2020

3.-

Para a elección dos ámbitos de actuación do inverno 2020 – 2021 aplicamos os criterios de priorización de ámbitos
establecidos no presente Plan.

3.1.1 CRITERIO DE PORCENTAXE DE PERIGOSIDADE NA FAIXA
Neste criterio analizamos a porcentaxe de parcelas da faixa que son de alta e moi alta perigosidade. Deste xeito podemos
analizar o risco que supón o estado de xestión da biomasa sen ter en conta o tamaño da faixa. Unha vez actuado nos
ámbitos 55 e 73, e 2º e 6º posto no ano anterior seleccionamos os 10 primeiros ámbitos.
% PERIGOSIDADE
(ha perigo alto/ha de
xestión)

1

INSUA

41,47

2

FRAMÁN

30,45

3

LEBORÁNS

30,29

4

OUTEIRO QUINTÁNS

5

A GAREA IGREXA

28,86

6

CAROUBÁNS LOUREIROS

27,27

7

FIRMISTÁNS

24,65

8

A MONIÑA - FRAIZ

9

O PAZO TRASMIL SANDAR

22,47

10

BARREIRO

21,09

11

OCA

21,01

12

CASTIÑEIRO DO LOBO - POUSADA

20,82

13

QUINSTILÁNS - FRAMIL - COSTOIA

20,57

14

AGRO DO MUÍÑO - AS CORTES

18,78

15

ARUFE

18,70

16

CONDOMIÑA TARROEIRA - PUNXEIRAS ALTAS E
BAIXAS

18,10

17

SEARES DE ABAIXO MAMOA

18

RAICES – BIDUIDO DE ABAIXO 5

19

PARAMUIÑO COIRA VENTÍN 11

20

SALGUEIRO

28,9

3.1.2. CRITERIO DE TAMAÑO DE PARCELAS
O maior tamaño das parcelas introduce eficacia e rapidez no proceso xa que diminúe os tempos de identificación de
propietarios, límites de parcela e reduce os prezo de desbroce e plantación. Seleccionamos os 10 primeiros ámbitos.

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

22,9

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

ÁMBITO
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3.1.- PRIORIZACIÓN
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PLANIFICACIÓN INVERNO 2020/2021

SEARES DE ARRIBA

2

SEARES DE ABAIXO MÁMOA

3

QUINSTILÁNS – FRAMIL – COSTOIA

4

FIRMISTÁNS

5

A MONIÑA FRAIZ

6

PARAMUIÑO COIRA VENTÍN

1507
1268
1030
970
967
966

--------CONDOMIÑA TARROEIRRA PUNXEIRAS ALTAS E
BAIXAS *

49

460

3.1.3. CRITERIO DE NÚMERO DE HECTÁREAS PERIGOSAS
Este parámetro amosa claramente as zonas do concello con mais alto perigo de declaración de estado 2 do Pladiga .Cando sexa necesario,por mor dun ou varios lumes forestais, poñer en práctica medidas para a protección de persoas
alleas ao dispositivo de extinción e/ou bens de natureza non forestal que esixan a adopción inmediata de medidas de
protección e socorro .- Seleccionamos os 10 primeiros ámbitos.

1

AGRO DO MUÍÑO – AS CORTES

24,67

2

CASTIÑEIRO DO LOBO-POUSADAAUGA PESADA

9,96

3

BERTAMIRÁN URBANO

4

O PEDDREGAL CASALIÑO

5

CANTALARRANA - CARBALLIDO

6

CAROUBÁNS LOUREIROS

7

O PAZO TRANSMIL SANDAR

8

RAICES – BIDUIDO DE ABAIXO 5

9

QINSTILÁNS – FRAMIL – COSTOIA 6

10

OCA

11

SEARES DE ABAIXO MÁMOA*

8,89
8,89
8,89
7,93
7,9
7,79
7,37
5,71
5,71

CONDOMIÑA TARROEIRA PUNXEIRAS
ALTASE BAIXAS *
CASTELO - A IGREXA - CAPEÁNS COVAS - O LOMBAO

5,25

14

FRAMÁN

15

INSUA

16

PARAMUIÑO COIRA VENTÍN 11

17

OUTEIRO QUINTANS

18

CRUXEIRAS

19

FOLGUEIRA MERCUTO

20

FIRMISTÁNS

4,9
4,84
4,78
4,48
4,34
4,2
3,99

12
13

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

HA PERIGROSIDADE ALTA E
MOI ALTA

4,91
NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

ÁMBITO
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TAMAÑO PARCELA/
SUPERFICIE

ÁMBITO

ÁMBITO

TAMAÑO XESTIÓN

1

QUINSTILÁNS – FRAMIL – COSTOIA 6

35,85

2

28 O PAZO TRANSMIL SANDAR

35,15

3

25 FOLGUEIRA MERCUTO

34,72

4

29 SEARES DE ABAIXO MAMOA *

32,09

5

PARAMUIÑO COIRA VENTÍN 11

29,18

6

22 CAROUBÁNS LOUREIROS

29,08

7

29,07

9

17 PONTE NOVA - PIÑOR - PONTE MACEIRA
10 CONDOMIÑA TARROEIRA PUNXEIRAS ALTASE
BAIXAS *
16 OUTEIRO QUINTANS

10

34 CRUXEIRAS

28,44

11

12 PROUPIN PADRON PEDRAS CARREIRA

12

20 OCA

27,17

13

44 O INSTRUMENTO

25,29

14

35 QUINTÁNS

21,24

15

23 TARRÍO

21,11

16

13 EIRAPEDRIÑA

20,02

8

29
28,96
27,6

Número Habitantes

1

O MILLADOIRO

13.220

2

BERTAMIRÁNS (URBANO) , CANTALARRANA E
CASALIÑO.

9.033

3

AGRO DO MUIÑO- AS CORTES - A IGREXA - ORTOÑIÑO O SANTO-MAGUXE - LAPIDO - MOURIGADE - O OUTEIRO
- GUIMARÁNS - AS BUCELEIRAS

1641

4

ALDEA NOVA

900

5

RAÍCES - BIDUIDO DE ABAIXO - BIDUIDO DE ARRIBA AS MIMOSAS - CASANOVA - A GRELA - A IGREXA

881

6

QUINSTILÁNS-FRAMIL-COSTOIA

529

7

CASTELO - CAPEÁNS - A IGREXA - COVAS - O LOMBAO

702

8

CASTIÑEIRO DO LOBO- POUSADA-AUGAPESADA

466

9

VENTOSA - BOSQUE ANIMADO

390

10

CONDOMIÑA - A TARROEIRA - PUNXEIRAS BAIXAS PUNXEIRAS ALTAS*

310

11

PARAMUIÑO - COIRA - VENTIN

295

12

PROUPÍN - PADRÓN - PEDRAS - CARREIRA

248

13

EIRAPEDRIÑA

212

14

BURGUEIROS - TRASMONTE - O PORTANXIL - REINO

178

15

FIRMISTÁNS

170

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

ÁMBITO

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

3.1.5. CRITERIO POBOACIONAL
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Tamaños medios entorno os 20 – 35 ha son mais adecuados cons medios que dispoñemos aínda que de ter mais medios
poderiamos obviar este criterio.
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3.1.4. CRITERIO TAMAÑO FAIXA

135

17

PONTE NOVA - PIÑOR - PONTE MACEIRA

155

18

SAN MAMEDE - RÚA - COVAS

142

19

A MONIÑA - FRAIZ

128

20

OCA

130

3.1.6. CRITERIO DE CONTINUIDADE E VISIBILIDADE.

Mamoa
Seares

Barouta
Cruxeiras
Ames

Cortegada
Proupin
Castelo

Actuacións de anos precedentes

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

Condomiña
Tarroeira

Ámbitos con continuidade
Visibilidade Alta

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

Visibilidade moi Alta
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OUTEIRO - QUINTÁNS
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16

MONTEMAIOR
CONDOMIÑA - TARROEIRAPUNXEIRAS
MÁMOA - SEARES ABAIXO
TOTAL

HA PERIGOSIDADE
ALTA E MOI ALTA

% PERIGOSIDADE

29 ha

5,25 ha

18,10%

460 m

32 ha

5,71 ha

17,79 %

1.268 m

61 ha

10,96 ha

A este ámbitos súmanse as actuacións pendentes da campaña 2019 - 2020 no ámbito de Montemaior.

3.2.- DESCRICIÓN DOS ÁMBITOS
3.2.1. MÁMOA - SEARES DE ABAIXO

SUPERFICIE_PARC (ha)
65,09
23,8 / 24,93
13,19 / 13,5
102,08

SUPE_XEST (ha)
21,67
5,48 / 5,55
4,94 / 5
32,09

FAIXA_XEST_BIOMASA
FAIXA_VIVENDAS
FAIXA_ILLADAS
TOTAL

PERIGOSIDADE_BAIXA
99 parc / 13,73 ha
32 parc / 3,35 ha
37 parc / 4,82 ha
168 parc / 21,9

PERIGOSIDADE_MODERADA
42 parc / 2,96 ha
14 parc / 1,37 ha
2 parc / 0,12 ha
58 parc / 4,45 ha

PERIGOSIDADE_ALTA
19 parc / 4,3 ha
7 parc / 0,75 ha
−
26 parc / 5,05 ha

Spp. DOMINANTES
EUCALIPTO= 2,2 %
PIÑEIRO= 22,5 %
ACACIAS= 0,07 %
MATORRAL= 0,3 %
FRONDOSA= 10,8 %
OUTROS= 64,1 %

FAIXA_VIVENDAS

Spp. DOMINANTES
EUCALIPTO= 0 %
PIÑEIRO= 19,9 %
ACACIAS= 0,5 %
MATORRAL= 0,4 %
FRONDOSA= 22,7 %
OUTROS= 56,5 %

FAIXA_ILLADAS

PERIGOSIDADE_MOI_ALTA
1 parc / 0,66 ha
−
−
1 parc / 0,66 ha

Spp. DOMINANTES
EUCALIPTO= 0 %
PIÑEIRO= 0 %
ACACIAS= 0 %
MATORRAL= 0 %
FRONDOSA= 16 %
OUTROS= 84 %

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

FAIXA_XEST_BIOMASA
FAIXA_VIVENDAS
FAIXA_ILLADAS
TOTAL

Nº PARCELAS
161
53/ 55
39 / 40
253

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

RESUMO AMB_29
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TAMAÑO
PARCELA/
SUPERFICIE
Continuidade das actuacións iniciadas na anualidade precedente 5 ha

TAMAÑO
XESTIÓN

AMBITO
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Analizando os datos anteriormente expostos, polos criterios de selección aplicados e polo orzamento
do que dispoñemos os ámbitos de actuación do plan de medidas preventivas mediante plantación de
frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa do Concello de Ames
para a campaña 2020 – 2021 son:

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA
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POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

SUPERFICIE_PARC (ha)
51,66
10,31 / 13,09
9,74 / 10,64
71,71

SUPE_XEST (ha)
19
5,53 / 6,46
4,47 / 5
29

PERIGOSIDADE_BAIXA
219 parc / 11,64 ha
50 parc / 3,89 ha
69 parc / 3,22 ha
338 parc / 18,75 ha

PERIGOSIDADE_MODERADA
84 parc / 3,28 ha
24 parc / 0,83 ha
14 parc / 0,85 ha
122 parc / 4,96 ha

PERIGOSIDADE_ALTA
111 parc / 3,94 ha
26 parc / 0,74 ha
20 parc / 0,4 ha
157 parc / 5,08 ha

PERIGOSIDADE_MOI_ALTA
6 parc / 0,12 ha
3 parc / 0,05 ha
‒
9 parc / 0,17 ha

Spp. DOMINANTES
EUCALIPTO= 0%
PIÑEIRO= 18,6%
FAIXA_XEST_VIVENDAS ACACIA= 0%
MATORRAL= 3,4 %
FRONDOSA= 8,8%
OUTROS= 68,6%

Spp. DOMINANTES
EUCALIPTO= 0%
PIÑEIRO= 19,7%
FAIXA_XEST_ILLADAS ACACIA= 0,09%
MATORRAL= 2,9%
FRONDOSA= 17,4%
OUTROS= 59,7%

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC299E6B6F9D813764AB3

Nº PARCELAS
420
103 / 128
103 / 117
626

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

FAIXA_XEST_BIOMASA
FAIXA_XEST_VIVENDAS
FAIXA_XEST_ILLADAS
TOTAL

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

RESUMO AMB_10

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
04/12/2020
DB24691345B0F16C0B07DF050E4917E63AC347FE

3.2.2 CONDOMIÑA - TARROEIRA

➔ Determinación de ámbitos de actuación e disposición de medios humanos, técnicos e económicos.
➔ Programa de implementación: cronograma de accións, difusión e intermediación cos propietarios.
➔ Tramitación das solicitudes dos titulares das fincas situadas nas faixas de xestión seleccionadas.

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

➔ Supervisión da execución das operacións con medios propios e alleos.
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➔ Deseño e redacción técnica do Plan de medidas de prevención.

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

B.3. PLANIFICACIÓN E OPERACIÓNS NO TERRITORIO

Contratación dunha Brigada Forestal formada por un capataz e dous peóns cun período de actuación de cinco
meses.

BRIGADA FORESTAL -

CAPATAZ

1872,83

SALARIO
BRUTO
PEÓN

P.P. PAGAS
EXTRAS
294,47

P.P. PAGAS
EXTRAS

1.294,30

215,72

TOTAL MES:
% COTA
SALARIO E
PATR. SEG.
PRORRATEO
SOC.
2.167,30
36,25

COTA
TOTAL CUSTO
TOTAL CUSTO
PATRONAL
TRABALLADOR
MENSUAL
SEG.SOC
(mensual x 5 meses)
785,65
2.952,95
14.764,75
nº
traballadores
1
Total custo
14.764,75

TOTAL MES:
% COTA
SALARIO E
PATR. SEG.
PRORRATEO
SOC.
1.510,02
36,25

COTA
TOTAL CUSTO
TOTAL CUSTO
PATRONAL
TRABALLADOR
MENSUAL
SEG.SOC.
(mensual x 4 meses)
547,38
2.057,40
10.287,00
nº
traballadores
2
Total custo
20.574,00
TOTAL PERSOAL
35.338,75

VEHÍCULO TODOTERRENO E COMBUSTIBLE

TOTAL
MENSUAL
1.097,41

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CUSTO POR
OPERARIO
196,05

TOTAL

35.338,75

TOTAL VEHÍCULO
5.487,05

5.487,05

CUSTE TOTAL
588,15

588,15

41.413.95

3. 4. B.- ESTIMACIÓN DA CONTÍA ECONÓMICA DAS PLANTACIÓNS.
Realizada coa previsión de actuar en terreos forestais e urbanos nos primeiros 50 metros de distancia
ao ámbito urbano ou a vivenda respectivamente que represente un perigo alto o moi alto que supón
un total de 11,3 ha cun total de 2.640 árbores a plantar.

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

SALARIO
BRUTO

A estimación dos prezos esta baseada na ORDENANZA

3.4. B.1.- Roza e trituración de restos con rozadora martelos.
Una vez realizada a tala e destocanado por parte do propietario da finca o concello realiza a roza e trituración
necesaria para realizar a plantación.
PREZOS
Media de prezos para
estimación de custo
Total estimado para 12,78 ha

0,12 € m

15.336 €

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

DE REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN DE BIOMASA NOS ESPAZOS DEFINIDOS COMO REDES SECUNDARIAS DE
FAIXAS CONFORME A LEGALIDADE VIXENTE .
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3.4. A.- PERSOAL
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3. 4.- ESTIMACIÓN DOS CUSTES DA ANUALIDADE 2019/ 2020

O método elixido é a apertura de buratos superficiais con retroexcavadora.
Este sistema consiste na preparación mecanizada do terreo previo á plantación, facendo unha apertura puntual
de aloxamento das plantas mediante una máquina retroexcavadora ou pala mixta.
PREZOS
Terra Cha

0,4 €/ Ud

Monte 10 - 30 % pendente

0,6 €/Ud

Monte > 30 % pendente

0,814 €/Ud

Media de prezos para
estimación de custo

0,6 € ud

Total estimado para 12,78 ha con 4.260 ud de árbores

2.556 €

3. 4. B. 3 Plantación
A plantación consiste en colocar o implantar sobre o terreo as plantas producidas no viveiro (despois do
pertinente traslado).
a plantación efectuarase de forma manual. Empregarase planta con cepellón ou raíz núa.

Terreo chairo

0,16 / Ud

Terreo con 10 - 30 % pendente

0,18 /Ud

Terreo > 30 % pendente

0,22/ Ud

Media de prezos para estimación
de custo
Total estimado pata 12,78 ha con 4.260 ud de árbores

0,17

724,2 €

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

PREZO MAN DE OBRA PLANTACIÓN

3.4 B.4. Aboado, entutorado e protección.
PREZOS
Ud subministro e colocación de titor

0,35 €/ ud

Ud aporte de abono de liberación lenta, 20 gr/ burato, tipo 11/22/9 + 6 MgO, en outras 0,17 €/ ud
frondosas.
Calcúlase un 10 % da plantación con especies diferentes de Castanea sativa(420 plantas)

Total estimado pata 12,78 ha con 4.2600 ud de árbores

2.440,00 €

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

Ud aporte de abono de liberación lenta, 50 gr/ burato, tipo 11/22/9 + 6 MgO, en 0,35 €/ ud
castiñeiros. 90 % da plantación con Castanea sativa (3.780 plantas)
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Con un marco de plantación de 6 x 6 calcúlamos de xeito aproximado un total de 4.260 árbores

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
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DB24691345B0F16C0B07DF050E4917E63AC347FE

3. 4. B.2.- Aburatado mecanizado con retroexcavadora.

Custe

CASTANEA X HYBRIDA 100/150 CM (C-90025,C- 2,40 €
90044, C-55) (3.810 plantas)
Outras frondosas e ou froiteiras (450 plantas)

De 1 a 7 € Tomamos un prezo medio de 4 €

Total estimado para 12,78 ha con 4.260 ud de árbores

9.144 + 1.800 =10.944,00 €

B.4.B.6.- Roza das plantacións do ano anterior
No inverno 2018 -2019 actuouse en 6 ha de terreo

Tipo de Roza

Custe

Terreos de baixa e media dificultade. Pendente 10 - 30 % 0,10 €/m2
Medios Mecanizados
Terreos de baixa e media dificultade. Pendente > 30 % 0,40 €/m2
Medios Manuais
Custe medio

0,25 €/m2

Total estimado para 6 ha

6.000,00 €

Traballos Plantación para 12 ha con 4.260 ud de árbores
Persoal
Mantemento de plantacións do ano anterior
TOTAL

32.000,20 €
41.413.95 €
6.000,00 €
79.414,15 €

POSTO DE TRABALLO:
Responsable aula natureza

CUSTE TOTAL

Ames, decembro 2020

NOME:
REBOREDA CIGARRAN, PATRICIA

Patricia Reboreda
Responsable Aula Natureza
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Especie
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B. 4. B.5.- Prezos Planta

