
María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo  BNG, ao
abeiro  do  regulamento  orgánico  municipal,  presenta  a  seguinte  moción  para  o  seu
debate en Pleno

Moción pola protección das árbores nas zonas verdes municipais
no Concello de Gondomar

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A primeiros do mes agosto atopámonos coa desagradable  imaxe da eliminación indiscriminada de
todaa vexetación existente na finca da Casa Peralba, acabada de adquirir polo concello.  No mesmo día
da o Bloque Nacionalista Galego solicitou por rexistro ao goberno municipal de Gondomar a entrega de
todos os  informes ou documentos,  técnicos ou de calquera outro tipo,  que xustificasen a talla  de
árbores practicada en pleno centro da Vila nos xardíns da Casa Peralba, zona verde municipal recén
gañada para o patrimonio municipal. 

A petición de informes buscaba coñecer cales son foran os motivos reais da talla, xa que entendían que
carecía de xustificación, sendo as árbores seres vivos que cumpren unha función esencial en termos de
sustentabilidade ambiental, aínda máis importante nas zonas urbanas das vilas. Esa información non
puido ser consultada polo BNG porque NON EXISTE NINGÚN EXPEDIENTE NIN DOCUMENTO en ningún
departamento do concello, NIN SEQUERA NO DE MEDIO AMBIENTE.

Semella lamentábel e preocupante que a primeira medida adoptada polo goberno local, logo de adquirir
Casa Peralba,  fora a eliminación de toda a vexetación do xardín.  Unha nefasta decisión que vai en
contra da propia ordenanza de medio ambiente do Concello de Gondomar, que dí no seu ARTIGO 45.
PROMOCIÓN DA EDUCACIÓN AMBIENTAL:

“O Concello promoverá accións permanentes de educación ambiental co dobre obxectivo transversal de

facer máis ambiental a actuación municipal no seu conxunto e máis comprometida á cidadanía.

O  Concello  de  Gondomar  promoverá  campañas  de  repoboación  forestal  de  especies  autóctonas  e  a

conservación das árbores como promotoras dun ambiente máis sostible, de reducen o efecto invernadoiro,

e de minimizan o exceso de emisións de CO2, e minimizar o impacto de paisaxes degradadas.”

E no seu ARTIGO 58. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS VEXETAIS PÚBLICOS: 

1.—Con carácter xeral, para a boa conservación e mantemento das diferentes especies vexetais das

zonas verdes, non se permitirán os seguintes actos:



a) Toda manipulación realizada sobre as árbores e plantas.

d) Cortar flores, polas, ou especies vexetais.

e) Talar, apear ou podar árbores situados en espazos públicos sen a autorización municipal expresa.

f) Aclarar, arrincar ou partir árbores, pelar ou arrincar as súas cortizas, cravar puntas, atar os mesmos

escaleiras,  ferramentas,  soportes  de andamiaxe,  ciclomotores,  bicicletas,  carteis  ou calquera  outro

elemento, nin gabear ou subir ós mesmos.

Dado  que  non  existe  documento  algún  a  respecto  da  talla,  tampouco  hai  autorización  municipal

expresa,  polo que se deduce que o goberno local e nomeadamente o Alcalde como o seu máximo

representante, actuaron de xeito ilegal, contravindo a ordenanza, algo que non se permitiría a calquera

veciña ou veciño e que sería obxecto de sanción.

Para avanzar cara a unha vila máis sustentábel hai que respeitar as nosas zonas verdes e o arborado
cumprindo a propia ordenanza municipal de medio ambiente, limitando as cortas a aqueles supostos
nos que estea debidamente xustificado.

Por todo o exposto, o BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción dos seguintes

ACORDOS:
-  Instar  ao  goberno  a  dar  as  explicacións  oportunas  á  veciñanza  de  Gondomar  non  só  da  talla
indiscriminada senón tamén do seu incumprimento da ordenanza municipal de medio ambiente.

-  Instar  ao  goberno  municipal  a  evitar  no  sucesivo  as  agresións  ás  arbores  das  zonas  verdes
municipais, incluíndo a non colocación nes mesmas de luces de nadal.


