
Nota adhesiva
A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia deroga expresamente o artigo 1.d., os puntos 19 e 22 do artigo 2, o artigo 12, o punto 6 do artigo 15, o capítulo IV di título III (artigos 25, 26, 27 e 28), o artigo 41 e os puntos 5 e 6 do artigo 50.2 desta Lei
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Artigo 49.-Mantemento e restauración dos terreosincendiados.
1. Anualmente, unha vez rematada a época de peri-go alto de incendios forestais, a Administración auto-nómica galega promoverá a elaboración dun mapade riscos, asociados aos incendios forestais do últimoperíodo, no que se concretarán as zonas sensiblesá erosión, a afección sobre os cursos e recursos hídri-cos, forestais e pesqueiros e as infraestruturas.
Así mesmo promoverá a adopción de medidasurxentes e de colaboración cos afectados polosincendios forestais para levar a cabo nas zonas deactuación prioritaria e que serán acometidas polosdiferentes departamentos ou consellarías competen-tes na respectiva materia sectorial. Estas medidasurxentes poderán consistir en actuacións para a con-servación dos ecosistemas naturais, dos recursosforestais, hídricos e do solo e en medidas destinadasá rexeneración dos terreos, establecendo limitaciónsou prohibicións daquelas actividades que sexanincompatibles coa rexeneración da cuberta vexetal.
2. Este mapa de riscos será elaborado por unhacomisión de carácter interdepartamental, na queestarán representadas as diferentes consellarías concompetencias nos sectores afectados polos incendiosforestais. Asúa creación, composición e réxime xurí-dico determinarase regulamentariamente.
3. O Consello da Xunta de Galicia poderá declararde utilidade pública as ocupacións de infraestruturasou bens privados que sexan necesarios para a exe-cución das obras de restauración e rexeneración dosterreos queimados, así como para a realización decalquera actuación destinada á protección hidrolóxi-ca para os efectos do previsto na lexislación sobreexpropiación forzosa.

TÍTULO VIIRéxime sancionador
Capítulo IInfraccións e sancións

Artigo 50.-Infraccións en materia de incendiosforestais.
1. Os incumprimentos do disposto nesta lei e nasúa normativa de desenvolvemento serán sanciona-dos consonte o previsto no título VII da Lei 43/2003,do 21 de novembro, de montes, sen prexuízo daspeculiaridades que se contemplan neste título.
2. Ademais das tipificadas no artigo 67 da Lei43/2003, do 21 de novembro, de montes, constitúeninfraccións en materia de incendios forestais:
1) O incumprimento da obriga de xestionar a bio-masa consonte o previsto nos artigos 21.1, alíneasa), b), c), d), e) e f), e 21.3, ou na disposición tran-sitoria terceira desta lei.
2) O incumprimento do procedemento de xestiónde biomasa establecido no artigo 22 desta lei, asícomo o incumprimento dos criterios de xestión debiomasa que se establezan por orde da consellaríacompetente en materia forestal.

3) O incumprimento das medidas de prevenciónpara as novas edificacións e urbanizacións en zonasde alto risco de incendio nos termos do artigo 23.2.
4) Realizar accións de forestación ou reforestaciónincumprindo o previsto no artigo 24.4.
5) A realización de repoboación forestais sen gar-dar as distancias mínimas establecidas no artigo 26ou acometer usos prohibidos consonte o artigo 25.
6) Depositar subprodutos resultantes de explota-ción forestal, de todo tipo de restos agrícolas e deprodutos inflamables en lugares que non esteanexpresamente habilitados polo concello de acordoco previsto no artigo 28.1.
7) Depositar produtos inflamables nos meses dexullo, agosto e setembro, e o depósito de subprodutosresultantes de explotación forestal e de todo tipode restos agrícolas nestes mesmos meses sen contarcoa área de salvagarda prevista no artigo 28.2 destalei.
8) O empregode maquinaria e equipamento incum-prindo as condicións establecidas no artigo 39.
9) A aradura sen obter a autorización prevista noartigo 40, ou en condicións distintas ás autorizadas.
10) O aproveitamento de pastos en terreos forestaissen respectar os instrumentos de xestión forestal,os plans de ordenación de recursos forestais ou anormativa regulamentaria que adopte a consellaríacompetente en materia forestal.
11) O aproveitamento de madeira queimada sencontar coa autorización, ou en condicións distintasás autorizadas.
Artigo 51.-Cualificación das infraccións.
As infraccións en materia de incendios forestaistipificadas no artigo anterior e no artigo 67 da Lei43/2003, do 21 de novembro, de montes, cualifi-caranse como moi graves, graves e leves consonteos criterios previstos no artigo 68 da devandita lei,e ademais os seguintes:
1. Infraccións moi graves:
a) As condutas constitutivas de infracción en mate-ria de incendios forestais cando afecten unha super-ficie superior a 25 hectáreas arboradas ou máis de50 hectáreas de matogueira ou matogueira mesturadacon arborada.
b) As condutas tipificadas na alínea 2.8 do artigo50 desta lei e k) do artigo 67 da Lei 43/2003 candoo índice de risco diario de incendio forestal decla-rado sexa extremo.
c) A realización, en época de perigo alto de incen-dios forestais, de queimas sen a autorización referidanos artigos 34.2 e 35 desta lei en relación coa alínead) do artigo 67 da Lei 43/2003.
d) Acomisión dunha terceira infracción de caráctergrave no prazo de dous anos, sempre que, respectodas dúas anteriores, a resolución sancionadora fosefirme en vía administrativa. O prazo comezará a con-



No 74 Martes, 17 de abril de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 6.133
tar desde o día en que a primeira resolución sexafirme nesta vía.

2. Infraccións graves:
a) As condutas constitutivas de infracción en mate-ria de incendios forestais cando afecten superficiesde 1 a 25 hectáreas arboradas, de 2 a 50 hectáreasde matogueira ou matogueira mesturada con arbo-rada ou máis de 100 hectáreas de terreos dedicadosa pastos.
b) As condutas tipificadas na alínea 2.8 do artigo50 desta lei e k) do artigo 67 da Lei 43/2003 candoo índice de risco diario de incendio forestal decla-rado sexa moi alto.
c) As condutas tipificadas no artigo 50.2.3.
d) As condutas tipificadas nas alíneas 2.6 e 2.7do artigo 50.
e) As condutas descritas nas alíneas 2.4 e 2.5do artigo 50 cando as accións de forestación ou repo-boacións se realicen en terreos incluídos nas faixasde especial protección de núcleos de poboación.
f) A conduta prevista na alínea o) do artigo 67da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.
g) Acomisión dunha terceira infracción de carácterleve no prazo de dous anos, sempre que, respectodas dúas anteriores, a resolución sancionadora fosefirme en vía administrativa. O prazo comezará a con-tar desde o día en que a primeira resolución sexafirme nesta vía.
3. Infraccións leves:
a) Constitúen infracción leve as condutas cons-titutivas de infracción en materia de incendios fores-tais cando non deban cualificarse como graves oumoi graves.
b) Así mesmo, constitúe infracción leve calqueraoutro incumprimento total ou parcial doutras obrigasou prohibicións establecidas nesta lei, na súa nor-mativa de desenvolvemento regulamentario ou nanormativa estatal en materia de incendios.
4. Cando na comisión dunha infracción en materiade incendios forestais concorran varios criterios dosespecificados nesta lei e na Lei 43/2003, do 21 denovembro, de montes, para a súa cualificación aten-derase ao que resulte de maior gravidade.
Artigo 52.-Criterios para a graduación das san-cións.
1. Para a determinación concreta da sanción quese impoña, entre as asignadas a cada tipo de infrac-ción, tomaranse en consideración, ademais dos cri-terios establecidos na Lei 43/2003, do 21 de novem-bro, de montes, os seguintes, que deberán ser debi-damente motivados na instrución do expedientesancionador:
a) A superficie afectada e o valor atribuído a cadatipo de cobertura vexetal.

b) A adopción inmediata e eficaz de medidas ten-dentes a diminuír o dano ou prexuízo ocasionado.
c) A falta de acompañamento técnico adecuadona realización de queimas controladas, consonte oprevisto no artigo 35.3 desta lei.
d) A diferente consideración da época de perigo,zonas de risco e índice diario de risco, na data dacomisión da infracción, segundo o disposto nos arti-gos 9, 10, 11 e 12 desta lei.
e) A reiteración, entendida como a concorrenciade varias irregularidades ou infraccións que se san-cionen no mesmo procedemento.
2. En todo caso, poderá reducirse a sanción oua contía da sanción, a xuízo do órgano competentepara resolver segundo o tipo de infracción de quese trate, atendendo as circunstancias específicas docaso, entre elas o recoñecemento e a emenda daconduta infractora e a reparación dos danos causadosno prazo que se sinale no correspondente requiri-mento efectuado ben polo axente denunciante, poloórgano competente para a incoación do expedientesancionador ou polo órgano competente para a súaresolución, ou cando a sanción resulte excesivamen-te onerosa.
3. Os criterios de graduación recollidos na alínea2 non poderán utilizarse para agravar a infraccióncando estean contidos na descrición da condutainfractora ou formen parte do propio ilícito admi-nistrativo.
4. A proposta de resolución do expediente e aresolución administrativa que recaia deberá expli-citar os criterios de graduación da sanción tidos enconta. Cando non se considere relevante para estesefectos ningunha das circunstancias enumeradas, asanción impoñerase na contía mínima prevista paracada tipo de infracción, sen prexuízo do dispostona alínea 2.
Artigo 53.-Sancións accesorias.
1. O órgano competente para resolver poderá impo-ñer acumulativamente as seguintes sancións acce-sorias no ámbito das actividades e proxectos fores-tais:
a) Privación do dereito a subvencións ou a outrosbeneficios outorgados polas administracións públi-cas, polos seus organismos autónomos e polas enti-dades de dereito público relacionadas coa actividadeforestal.
b) Suspensión de autorizacións e permisos a quese refire esta lei.
2. As sancións referidas no número anterior teñena duración máxima de dous anos contados a partirda firmeza, sexa en vía administrativa ou en víacontencioso-administrativa, da resolución sancio-nadora.
3. Para os efectos do disposto na alínea 1, a con-sellaría competente en materia forestal comunica-ralles, no prazo de cinco días a partir da firmeza
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da resolución, a todas as entidades públicas res-ponsables da concesión de subvencións e outrosbeneficios a aplicación desta sanción accesoria.

Capítulo IIProcedemento sancionador
Artigo 54.-Competencia sancionadora.
1. Será competente para incoar o procedementosancionador o delegado provincial da consellaría concompetencias en materia forestal por razón do terri-torio no que se cometeu a infracción ou daquel conmaior superficie afectada.
2. Serán competentes para a resolución dos pro-cedementos sancionadores por infraccións tipifica-das nesta lei:
a) Odelegadoprovincial da consellaría competenteen materia forestal, para a imposición de sanciónspola comisión de infraccións leves.
b) O director xeral competente en materia forestal,para a imposición de sancións pola comisión deinfraccións graves.
c) O conselleiro que teña asignada a competenciaen materia forestal, para a imposición de sanciónspola comisión de infraccións moi graves.
Artigo 55.-Prazo de resolución.
O prazo para resolver e notificar nos procedemen-tos sancionadores será de nove meses.

TÍTULO VIIIIncentivos
Artigo 56.-Obxecto dos incentivos.
Os incentivos previstos nesta lei poderán desti-narse, de acordo coas dispoñibilidades orzamenta-rias, á realización de traballos e á adopción de medi-das de prevención e loita contra incendios forestais,sexan ou non esixibles ao abeiro do disposto nestalei e demais disposicións aplicables. Así mesmo,poderán outorgarse para contribuír á recuperacióne restauración de zonas incendiadas; nese caso aconcreción do destino dos incentivos será determi-nada pola consellaría competente en materia forestal.
Artigo 57.-Clases de incentivos.
1. Os beneficios outorgables ao abeiro da lei pode-rán consistir en calquera dos previstos na normativade réxime financeiro e orzamentario de Galicia, asícomo calquera outro que, en desenvolvemento destalei, puidese establecerse.
2. As medidas que poidan ser financiadas de acor-do con esta lei estableceranse regulamentariamente.
Artigo 58.-Persoas beneficiarias.
1. Terán acceso aos beneficios previstos nesta leitodas as entidades e persoas físicas ou xurídicas,de carácter público ou privado, e as comunidadese mancomunidades de montes veciñais en mancomún, xa sexan propietarias ou titulares de terreos

ou explotacións forestais ou sexan titulares dundereito persoal ou real sobre eles.
2. Terán preferencia, na asignación de beneficios,aqueles titulares de montes que dispoñan de ins-trumentos de xestión preventiva, debidamente apro-bados de acordo co disposto nesta lei, e os pro-pietarios que teñan un seguro de incendios.
Artigo 59.-Colaboración coas entidades locais.
1. A Xunta de Galicia prestaralles a súa cola-boración ás entidades locais para a prevención eextinción de incendios, ben a través de medios pro-pios ben por medio de mecanismos de apoio eco-nómico.
2. A Xunta de Galicia incluirá nos orzamentosxerais da Comunidade Autónoma dotacións econó-micas para o asinamento de convenios de colabo-ración cos concellos para a realización de traballospreventivos regulados nesta lei, especialmente osrelativos aos artigos 22 e 23, e co fin de que poidanter recursos para exerceren as competencias pre-vistas nela consonte o artigo 331.1 da Lei 5/1997,do 5 de agosto, de Administración local de Galicia.

Disposiciones adicionales
Primeira.-No suposto de autorizacións relativas áscondicións de acceso, circulación e permanencia enzonas forestais, ou de que a realización de apro-veitamentos agrícolas, gandeiros ou forestais nomon-te se desenvolvan en terreos cualificados, segundoo artigo 9 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de con-servación da natureza, como espazos naturais pro-texidos ou se atopen delimitados dentro de hábitatspara a conservación de aves silvestres, conforme pre-vé a Directiva 79/409/CEE, do Consello, do 2 deabril de 1979, relativa á conservación de aves sil-vestres, e o Real decreto 439/1980, do 30 de marzo,polo que se regula o Catálogo nacional de especiesameazadas, esixirase ademais informe previo da con-sellaría competente en materia de medio ambiente.
Segunda.
1. Para os efectos de poder intervir axeitadamentena investigación específica das causas dos incendiosforestais, a consellaría competente en materia fores-tal levará un rexistro actualizado onde consten todasas investigacións iniciadas por axentes da autoridadepola provocación ou tentativa de provocación deincendios forestais. Para estes efectos, as distintasadministracións deberán comunicar o estado de tra-mitación dos expedientes xudiciais ou sancionado-res, así como, no caso de remate deles, cal foi oresultado das actuacións.
2. Regulamentariamente estableceranse as dispo-sicións relativas á estrutura, ao funcionamento, áscomunicacións e á xestión do devandito rexistro.
3. O regulamento a que se refire a alínea anteriorserá aprobado no prazo de seis meses desde a entradaen vigor desta lei.
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Terceira.
1. Determínanse as seguintes especies para osefectos da xestión da biomasa vexetal e da orde-nación das repoboacións forestais, nos termos esta-blecidos nesta lei:

ESPECIE NOME COMÚN
Pinus pinaster piñeiro galego,piñeiro do paísPinus sylvestris piñeiro silvestrePinus radiata piñeiro de MonterreyPseudotsuga menziesii piñeiro de OregónAcacia dealbata mimosaAcacia melanoxylum acacia negraEucalyptus spp eucaliptoCalluna vulgaris queirugaChamaespartium tridentatum carqueixaCytisus spp xestaErica spp uz, carpazaGenista spp xesta, piornoPteridium aquilinum fentoRubus spp silvaUlex europaeus toxo

2. En todo caso, poderán conservarse árbores dasespecies sinaladas na alínea anterior en calqueraclase de terreos incluídos nas redes secundarias dexestión de biomasa no caso de tratárense de árboressenlleiras, ou aquelas que cumpran funcións orna-mentais ou se atopen illadas e non supoñan un riscopara a propagación de incendios forestais.
Disposiciones transitorias

Primeira.-Esta lei non será de aplicación á ela-boración, alteración e revisión dos plans xerais deordenación municipal que, á entrada en vigor dela,iniciasen o trámite de información pública.
Segunda.-En tanto non se publique a normativade desenvolvemento desta lei, permanecerá en vigoro Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que seregulan medidas relativas á prevención de incendiosforestais, á protección dos asentamentos no mediorural e á regulación de aproveitamentos e repoboa-cións forestais, naqueles aspectos que non contra-digan esta lei.
Terceira.-En tanto non sexan aprobados os ins-trumentos de planificación preventiva previstos nes-ta lei, a xestión da biomasa farase de acordo coasseguintes regras:
1. A regulación prevista na letra b) da alínea 1do artigo 21 e os criterios de xestión de biomasaserán aplicables integramente aos terreos incluídosnas faixas de especial protección dos núcleos depoboación, concedéndose un prazo máximo dun anodesde a entrada en vigor desta lei para a súa axeitadaxestión.
Para os efectos da alínea anterior, entenderase pornúcleos de poboación os núcleos rurais delimitadosno planeamento urbanístico consonte o artigo 13.5da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenaciónurbanística e protección do medio rural de Galicia,modificada pola Lei 15/2004, do 29 de decembro.

2. As previsións recollidas na alínea anterior seránde aplicación ás edificacións illadas que na datade entrada en vigor desta lei tivesen licenza muni-cipal ou fosen legalizadas acolléndose á disposicióntransitoria quinta da devandita lei, sempre que enambos os casos se acredite a data de inicio da cons-trución con anterioridade ás repoboacións forestaisque as circunden.
Para as restantes edificacións desenvolveranseregulamentariamente os criterios de xestión de bio-masa aplicables.
3. A regulación prevista nas letras c), d), e) ef) da alínea 1 do artigo 21 e os criterios de xestiónde biomasa serán aplicables ao longo da rede viaria,ferroviaria ou das liñas de transporte e distribuciónde enerxía eléctrica, concedéndose un prazo máximodun ano desde a entrada en vigor desta lei paraa súa axeitada xestión, agás no que atinxe á retiradade especies sinaladas na disposición adicional ter-ceira desta lei, cuxo prazo máximo será de dousanos desde a entrada en vigor desta lei.
4. O incumprimento das obrigas previstas nestadisposición constituirá infracción tipificada conson-te o previsto no artigo 50.2, alíneas 1 e 2, destalei e habilitará as administracións competentes paraproceder á xestión da biomasa de forma subsidiariaconsonte o disposto no artigo 22.
Cuarta.-As plantacións forestais existentes á entra-da en vigor desta lei, en tanto non se aproben osinstrumentos preventivos, deberán acollerse ao pre-visto na mesma de acordo coas seguintes regras:
1. As que se atopen afectadas polas regras de xes-tión de biomasa previstas na disposición transitoriaterceira deberán axustarse a elas nos prazos indi-cados nesa disposición.
2. As que, como consecuencia da aplicación del,se atopen a unha distancia inferior ás reguladas noartigo 26 desta lei dispoñerán dun período de dousanos para adaptarse á citada disposición.
3. No caso de que a adaptación ás distancias regu-ladas nesta lei supoña a corta total ou parcial derepoboacións que se realizasen ao abeiro de axudaspúblicas que condicionan a permanencia das plan-tacións por un período superior aos dous anos a quefai referencia a alínea anterior, os beneficiariosdeberán solicitar da dirección xeral competente enmateria forestal, dentro do ano seguinte á entradaen vigor desta lei, a autorización para a corta dosexemplares que incumpran as distancias a que faireferencia o artigo 26 dela. Aconsellaría competenteen materia forestal regulará os requisitos para a con-cesión da antedita autorización.
4. O incumprimento das obrigas previstas nestadisposición transitoria constituirá infracción tipifi-cada consonte o previsto nas alíneas 2.1 e 2.5 doartigo 50 desta lei.

Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas todas as disposicións que con-traveñan o disposto nesta lei.



6.136 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 74 Martes, 17 de abril de 2007
Disposición derradeira

Primeira.-A regulación contida nesta lei entende-rase sen prexuízo do disposto na lexislación galegade emerxencias.
Segunda.-Facúltase o Conselloda Xunta de Galiciapara ditar as disposicións necesarias para o desen-volvemento regulamentario e a aplicación desta lei.
Terceira.-Esta lei entrará en vigor ao día seguinteda súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, nove de abril de dousmil sete.

Emilio Pérez TouriñoPresidente

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTEE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 67/2007, do 22 de marzo, poloque se regula o Catálogo Galego de Árbo-res Senlleiras.

A Lei estatal 4/1989, do 27 de marzo, de con-servación dos espazos naturais e da fauna e florasilvestres establece a obriga das administraciónspúblicas de adoptar as medidas necesarias paragarantir a conservación das especies da flora e dafauna que viven en estado silvestre no territorio espa-ñol, prestando especial atención ás especies autóc-tonas. O artigo 21.2º desta lei sinala que as comu-nidades autónomas con competencia exclusiva enmateria de espazos naturais protexidos, e con com-petencia para ditar normas adicionais de protecciónen materia de ambiente, poderán establecer, ademaisdas figuras de protección previstas na lei estatal,outras diferentes regulando as súas correspondentesmedidas de protección.
A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservaciónda natureza, no seu título II, da fauna e flora, esta-blece as medidas necesarias para garantir a con-servación dos hábitats naturais e das especies daflora e fauna, con especial atención ás especiesautóctonas e ás ameazadas, para o que se crean oCatálogo Galego de Especies Ameazadas e o Rexistrode Especies de Interese Galego.
Doutra banda, esa norma galega considera que ointerese científico, estético ou monumental e orna-mental dalgúns exemplares existentes en Galicia,de calquera especie botánica autóctona ou foránea,ou de agrupacións destes, aconsella que as normasprotectoras se fagan extensivas a este tipo de árbores,xa que constitúen un patrimonio cultural valioso,de interese público, e irrecuperable no caso da súadestrución.
En Galicia xa se teñen declarado tres MonumentosNaturais pola presenza de árbores monumentaiscoma son: «Fraga de Catasós», no Concello de Lalín(provincia de Pontevedra), na que medran castiñei-

ros dos máis grandes de Europa; «Souto da Retorta»,no Concello de Viveiro (provincia de Lugo), queinclúe entre os seus exemplares o que probablementesexa o eucalipto branco de maior tamaño dos cul-tivados no continente europeo; e o «Souto de Roza-bales», no Concello de Manzaneda (provincia deOurense), onde poden contemplarse castiñeiros deextraordinarias dimensións e beleza.
Pero con independencia de que os exemplares ouas agrupacións deles poidan atoparse en espazos pro-texidos ou se lles poidan aplicar réximes específicosde protección, como os de monumento natural oupaisaxe protexida, entre outros, a Lei 9/2001, do21 de agosto, de conservación da natureza, no seuartigo 52, procedeu á creación do Catálogo Galegode Árbores Senlleiras de Galicia, no cal se incluiránaqueles exemplares ou mouteiras cuxa conservaciónsexa necesario asegurar polos seus valores naturais,culturais, científicos, didácticos, estéticos ou pai-saxísticos, sinalando que nos exemplares ou mou-teiras incluídas no catálogo poderán levarse a cabo,logo de autorización da Consellería de MedioAmbiente e Desenvolvemento Sostible, todo tipo detratamentos silvícolas e actuacións encamiñadas ásúa protección, conservación e mellora.
Procede, polo tanto, non só aprobar o CatálogoGalego de Árbores Senlleiras no cal se estableceránas árbores e formacións singulares merecedoras dunámbito especial de protección senón tamén regularo procedemento para a inclusión destas árbores eformacións no dito catálogo, coa finalidade de pro-texelos de posibles riscos e ameazas, garantindo asúa conservación.
Na súa virtude, por proposta do conselleiro deMedio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, deacordo co ditame do Consello Consultivo de Galiciae logo de deliberación do Consello da Xunta de Gali-cia, na súa reunión do día vinte e dous de marzode dous mil sete,

DISPOÑO:
Capítulo IDisposicións xerais

Artigo 1º.-Obxecto.
Este decreto ten por obxecto aprobar o CatálogoGalego de Árbores Senlleiras, regular o procede-mento para a inclusión destas árbores e formaciónssingulares no dito catálogo, así como establecer oréxime xurídico básico para as árbores e formaciónsque se inclúen nel.
Artigo 2º.-Árbores e formacións senlleiras.
Terán a consideración de senlleiras as árbores eas formacións de calquera especie, tanto autóctonacomo foránea, situadas en terreos de propiedadepública ou privada, que sexan merecentes de medi-das específicas de protección en atención ás excep-cionais características do seu porte, dendrometría,idade, rareza, significación histórica ou cultural,interese científico, educativo, estético, paisaxístico
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA
Corrección de erros.-Lei 3/2007, do 9 deabril, de prevención e defensa contra osincendios forestais de Galicia.

Advertido erro no texto da devandita lei, remitidopara a súa publicación no Diario Oficial de Galicia,publicada no DOG número 74, do martes 17 de abrilde 2007, cómpre facer a oportuna corrección:
No artigo 26.2 b) ii, páxina 6.126, columna esquer-da, onde di: «... establecido na Lei 1/1992, do 2 dexaneiro, de protección medioambiental de Galicia...»;debe dicir: «... establecido na Lei 1/1995, do 2 dexaneiro, de protección ambiental de Galicia...».

II. AUTORIDADES E PERSOAL
a) CESAMENTOS

CONSELLERÍA DE POLÍTICATERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS ETRANSPORTES
Orde do 11 de maio de 2007 pola que sedispón o cesamento do presidente da Auto-ridade Portuaria de Vigo e a súa ría.

O artigo 41.1º da Lei 27/1992, do 24 de novembro,de portos do Estado e da mariña mercante, estableceque o presidente da Autoridade Portuaria será desig-nado e separado polo órgano competente da comuni-dade autónoma.
Para dar cumprimento ao disposto no devandito pre-cepto, o Consello da Xunta de Galicia acordou o 15de setembro de 2005 facultar á conselleira de Políti-ca Territorial, Obras Públicas e Transportes para adesignación e separación dos presidentes das autori-dades portuarias dos portos de interese xeral do Esta-do en Galicia.
En consecuencia,

DISPOÑO:
O cesamento, por petición propia, de Abel Caballe-ro Álvarez, como presidente da Autoridade Portuariade Vigo e a súa ría, agradecéndolle os servizos pres-tados.
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2007.

María José Caride EstévezConselleira de Política Territorial, Obras Públicas eTransportes

b) NOMEAMENTOS
CONSELLERÍA DE TRABALLO

Orde do 8 de maio de 2007 pola que se dis-pón o nomeamento de membros do ConselloGalego de Cooperativas.
O Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que seregula a organización e o funcionamento do ConselloGalego de Cooperativas, desenvolve as previsiónscontidas na súa norma de creación, a Lei 5/1998, do18 de decembro, de cooperativas de Galicia, queregula no seu artigo 4 a composición, no artigo 5 oprocedemento de nomeamento e cesamento dos mem-bros deste órgano e no artigo 6 as substitucións.
En consecuencia, en virtude das facultades que meconfire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro,reguladora da Xunta e da súa Presidencia, o artigo 5e a disposición derradeira 1ª do Decreto 25/2001, do18 de xaneiro, en relación co Decreto 232/2005, do11 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dosdepartamentos da Xunta de Galicia, e os decre-tos 213/2005, do 3 de agosto, e 536/2005, do 6 deoutubro, que establecen o nomeamento como conse-lleiro de Traballo e a estrutura orgánica da conselle-ría, respectivamente,

DISPOÑO:
Artigo único.-O nomeamento do conselleiro daCaixa Rural Galega, Manuel Varela López, comovogal titular, e o nomeamento de José Aquilino Rodrí-guez López, conselleiro da mesma entidade, comovogal suplente, en representación da Caixa RuralGalega.
Santiago de Compostela, 8 de maio de 2007.

Ricardo Jacinto Varela SánchezConselleiro de Traballo

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADEE DO BENESTAR

Corrección de erros.-Orde do 30 de abril de2007 pola que se convoca un curso de for-mación para empregados/as público/sas daXunta de Galicia.
Advertido erro na devandita orde, publicada noDiario Oficial de Galicia nº 91, do 11 de maio de2007, cómpre efectuar a oportuna corrección:
-Na páxina 7.660, línea 8, onde di: «das 7.00 ás21.00 horas», debe dicir: «das 17.00 ás 21.00 horas».




