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- Plantacións árbores -

 Distancias a lindeiros.

Regulación:  Decreto  81/1989,  de  11  de  maio  de  1989  e 
Decreto de  2661/1967 e Código Civil.

Eucaliptos:
Toxal e labradío..........................................................6 metros.
Pradería ....................................................................5 metros.

Carballos e outras especies frondosas:
Toxal e labradío..........................................................4 metros.
Pradería ....................................................................3 metros.

Froiteiros:
Toxal e labradío..........................................................2 metros.
Pradería ....................................................................1 metros.

Arbustos e árbores baixos (Código Civil)........0,50 metros.

 Distancias a vías.

Regulación: Lei 4/1999 de Estradas de Galicia (arts. 3, 8, 29 
e 32).

Condicións: todas necesitan autorización do titular da vía.

Autopistas, autovías e vías para automóbiles: 17 
metros .

Resto das estradas, excepto urbanas: ............2 metros da 
extrema.

Urbanas: ver as normas urbanísticas sobre os usos do so.

Cerres  con  vexetación  ornamental  (art..  106   da  lei 
9/2002):.................................................................. 4 metros do 
eixe do camiño.

 Outras restricións para plantacións de eucaliptos.

Lexislación: Decreto 81/1989, de 11 de maio de 1989.

Prohibición de plantar:
-  En terras  ocupadas por  outras  especies  frondosas,  incluída 
vexetación natural de ribeira.
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Necesitan permiso:
-As plantacións superiores a 5 hectáreas ( 50.000 m2).

 Actuación dos prexudicados por un plantación de árbores 
a distancia menor da permitida.

Os prexudicados, para facer valer o seu dereito, teñen que 
acudir  a  xurisdicción  civil,  presentando  unha  demanda  no 
xulgado  na  que  reclaman  que  se  corten  ou  arranquen  as 
árbores,  de  acordo  co  establecido  no  art..  591  do  Código 
Civil. 
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