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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei

Admisión a trámite, apertura do prazo de presentación de

emendas e publicación do Proxecto de lei do patrimonio da

Comunidade Autónoma de Galicia

A Mesa do Parlamento, na reunión do día 2 de maio de 2011,

adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de

emendas:

- 08/PL-0027 (64321)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia

Examinado o devandito Proxecto, e logo de verificar que

reúne a documentación e os antecedentes previstos no artigo

111 do Regulamento, a Mesa, por unanimidade, acorda:

1.º) Admitir a trámite o proxecto de lei do patrimonio da

Comunidade Autónoma de Galicia polo procedemento lexis-

lativo ordinario.

2.º) Oír a Xunta de Portavoces para a súa asignación á Comi-

sión e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Par-
lamento de Galicia.

3.º) Abrir o prazo regulamentario de 15 días hábiles para a

presentación de emendas, que comezará a contar a partir do

día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Parla-

mento de Galicia. O prazo remata o día 21 de maio de 2011,

ás 13:00 hs.

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Ampliación do prazo de presentación de emendas ao articulado

do Proxecto de disciplina orzamentaria e sustentabilidade

financeira

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día  2 de maio de

2011, adoptou o seguinte acordo: 

Aceptación ampliación prazo emendas articulado

- 08/PL-0026(64031)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de lei de disciplina orzamentaria e sustentabilidade

financeira

BOPG núm. 457, do 26.04.2011

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a

Mesa, por unanimidade, ACORDA:

1º) Prorrogar o prazo de presentación de emendas ao articu-

lado ao Proxecto de lei de disciplina orzamentaria e susten-

tabilidade financeira ata o 10 de maio de 2011, ás 18:30

horas.

2º) Dar traslado deste acordo á Xunta de Portavoces 

3.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

4.º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONS PÚBLICAS E XUSTIZA

DlKECCIÓMJgRAL D¡ MUCIÓNSINSTITUCIONAIS í PARUMENTA8IAS

2 7 ABR. 2011
RS/mv

REXISTRO XSRAL ENTRADA S A I D h\eNúm

2 7 ABR. 2011

Núm.

Para a súa tramitadón polo Parlamento de Galicia achégolle o

"Proxecto de lei do Patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia", aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión

do día 7 de abril de 2011.

Asemade achégase a certificación expedida polo secretario do Consello

co visto e prace do Sr. Presidente da Xunta de Galicia, ásí como os

documentos aos que se refire o artigo 111 do Regulamento da Cámara.
"v'*»

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

irto Gasíro Giarcía

M

Excma. Sra. Rresidenta do Parlamento de Galicia
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ALFONSO RUEDA VALENZUELA, CONSELLEIRO DE
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E
SECRETARIO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

C E R T I F I C O :

Que o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día sete de abril de dous
mil once adoprou, entre outros, o seguinte Acordo:

"Aprobar o Proxecto de lei do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia,
e a súa remisión ao Parlamento de Galicia"

E para que conste asino esta certifícación, co visto e prace clo Sr. Presidente, en
Santiago de Compostela a sete de abril de dous mil once.

V°. e Praüe
O PRESÍpENTE

... #
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PROXECTO DE LEIDO PATRIMONIO

DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICTA

• W Í ¡ ^ '
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia é un texto deseflado á maneira clásica, cun carácter sintético e baseado
nos criterios que se contiñan na Lei de Patrimonio do Estado, do 15 de abril de
1964, que deixa un espazo ao desenvolvemento regulamentario para os aspectos
competenciais e procedimentais. Este desenvolvemento levouse a cabo, no caso
da nosa lei, meciante a aprobación do seu Regulamento de execución, polo
Decreto 50/1989, do 9 de marzo, co cal as previsións daquela adquiriron plena
efectividade.

Na actualidade ooncorren factores que aconsellan a adopción dunha nova
regulación do pairimonio da Comunidade Autónoma. O primeiro deles refírese
aos cambios producidos na realidade institucional e organizativa. A
Administración autonómica galega do ano 1985 era máis reducida que a actual,
tanto respecto ás ^ompetencias que tiña que exercer como aos medios humanos,
materiais e financeiros dos que dispuña. A xestión patrimonial fíxose máis
complexa nos mns de vinte aflos de vixencia da Lei 3/1985, e.previsións que
entón podían resultar razoables, hoxe tórnanse pouco operativas. Na mesma liña,
o incremento do patrimonio inmobiliario da ComurTidade Autónoma^xera unhas
esixencias de cocrdinación na súa xestión que non puideron ser tidas en conta
polo lexislador de 1985.

O segundo factoi que fai necesario o cambio normativo é a aprobación polo
lexislador estatal da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das
Administracións Públicas, que non se limita a regular o patrirnonio do Estado,
senón que tamén contén normas de aplicación xeral e de carácter básico. Por
razóns de seguriiade xurídica e de boa técnica lexislativa, convén integrar
expresamente e, de ser o caso, desenvolver, esas novas disposicións na
lexislación do paximonio da Comunidade Autónoma, aproveitando ao mesmo
tempo o exemplo de modernización do réxime dos bens públicos que ofrece a lei

T estatal para abordar igual tarefa no ámbito autonómico galego. Porén, non todos
SjAt'Qj!-s?s preceptos básicos e de xeral aplicación da norma estatal se recollen e

'f^nscriben literalmente, aínda que se considerarán de aplicación tal como dispón
d|jrtigo 3 desta k i, sen que a non transcrición da totalidade supoña contravir os
pf^ceptos estatais, seguindo o criterio de non crear unha norma nin
,|^tesivamente exiensa nin excesivamente regulamentaria.

II
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A primeira difersnza entre a nova regulación do patrimonio da Comunidade
Autónoma e a que se vai derrogar é a sistemática adoptada. ESta sistemática
responde a unha concepción unitaria do patrimonio da Comunidade Autónoma,
xa presente na Lei 3/1985, que parte da idea de que tódolos bens públicos, sexan
demaniais ou patrimoniais, están igualmente ao servizo dos fíns de interese
público que xust fican a actuación administrativa. Polo tanto debeh g'ozar dun
sistema esencialmente común de protección, e os réximes de xestión dos bens e
dereitos demania s e patrimoniais, malia que por forza teflan que ser distintos,
non poden esta- radicalmente incomunicados, porque cómpre garantir a
coordinación da política patrimonial da Comunidade Autónoma.

Así, tras un títuio preliminar no que se recollen as defmicións relativas ao
concepto de patri -nonio e ao ámbito de aplicación da lei, ao réxime xurídico, as
clasificacións do:> bens e as normas competenciais íundamentais, comézase
regulando os bens e dereitos de dominio público en dous títulos dedicados,
respectivamente, ao tráfico xurídico dos mesmos (título I) e á súa utilización
(título II), para logo desenvolver a normativa de xestión dos bens e dereitos
patrimoniais nun único título que abarca dende a adquisición de bens e dereitos
ata as diversas nodalidades de alleamento, pasando pola administración e
explotación dos bens patrimoniais da Comunidade Autónoma (título III).

Os tres títulos seguintes da lei ocúpanse de cuestións que procuran unha
modernización da xestión do patrimonio da Comunidade Autónoma: o
patrimonio empresarial (título IV), a xestión e optimización na utilización dos
edificios administrativos (título V) e as relacións interadministrativas (título VI).
Por último, a lei ])échase coa regulación da protección e defensa do patrimonio
autonómico (título VII) e do réxime sancionador (título VIII) máis desenvolvida
que a existente na regulación actual.

III

Como xa ocorría na Lei 3/1985, a presente lei aplícase ao patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia, que se concibe como o conxunto formado
polo patrimonio da Administración xeral da Comunidade Autónoma e o
patrimonio das ^ntidades públicas instrumentais, agás o patrimonio dos

"i;% c o n s o r c i o s a u t o n ó nicos p o la especial natureza deste tipo de entidades.

ll^ha das carencins que presentaba a Lei 3/1985 era a falta dunha regulación
1 t # t l e^t-esa sobre o ámbito de aplicacrón da norma, que concretara tamén o grao de

^ c a c i ó n ás distintas entidades dependentes da Administración xeral.

•-•• •'•"••-'•Coa, nova lei, dás; un tratamento xurídico substancialmente común a todos os
bens e dereitos de titularidade dos distintos integrantes do entramado

10
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institucional da Comunidade Autónoma, pero sen forzar unha unidade
patrimonial que iría en detrimento da autonomía que teñen recoñecitia, ben que
en distinta medidi, as mencionadas entidades públicas instrumentais.

Quedan excluído:; con carácter xeral do ámbito de aplicación da lei, pola contra,
os patrimonios das sociedades mercantís públicas autonómicas e o das
sociedades reguladas no artigo 102.2 Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e lüncionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico, así como o das ftindacións do sector público autonómico.

IV

No que respecta ó tráfíco xurídico demanial, regulado no título I, introdúcese
unha proflinda reestruturación das competencias administrativas. O obxectivo é
que, no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma, as
devanditas atribucións se concentren na consellería competente en materia de
patrimonio, reduc índose ao mínimo os supóstos de intervención do Consello da
Xunta, co fín de ixilizar a xestión e que non se eleven a este órgano asuntos de
menor importancia.

Faise tamén un esforzo de precisión na definición dos conceptos das distintas
operacións regukdas, manténdose neste caso, substancialmente;- o criterio que
seguía a Lei 3/l?85. A afectación refírese ao destinp duns bens ou dereitos
determinados a fiis tamén concretos de uso xeral ou servizo público, e comporta
a adscrición dos bens ou dereitos afectados a un órgano ou entidade pública
instrumental que exercerá sobre eles as competencias demaniais. Desde xeito,
resérvase a expresión "mutación demanial" para os cambios de destino dos bens
e dereitos demaniais, sen alteración da titularidade nin do carácter demanial dos
mesmos; contémplanse, expresamente, a adscrición de bens demaniais como
figura xurídica distinta da afectación e os cambios de adscrición orgánica sen
mutación de desiino, que se producen en casos como os de reestruturación
orgánica, os de transferencias ou delegación de competencias; regúlanse na liña
da Lei de Patrimonio das Administracións Públicas, as adscricións de bens e
dereitos patrimoniais ás entidades públicas instrumentais, como unha posta a

r... disposición duns bens e dereitos a favor desas entidades para o cumprimento dos
KvfV 'Q"''U^^& q u e e s t a s t e i í e n encomendados, coa conseguinte afectación implícita dos

""\ % ? m o s ' e a s eventuais desadscricións e incorporacións ao patrimonio da
A%inistración xeral dos bens inmobles e dereitos reais das mencionadas
eráidades.

^ffi, ^ ^ ° U t r a b a n d a ' a incorporación dun ben ao dominio público supón unha técnica
^ ^ g l j g ^ i n x i d a a excluír D ben afectado do tráfico privado, protexéndoo desta exclusión

mediante unha serie de regras exorbitantes das que son comúns en dito tráfico
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iure privato, que ten como consecuencia a súa inalienabilidade e polo tanto o seu
carácter de cousa fora do comercio, que non pode ser "obxecto de contrato
consonte ao disposto no artigo 1.271 do Código civil. O trafíco xurídico público
do demanio sempre foi comunmente aceptado, .existindo en todas as lexislacións
patnmoniajs, coas súas peculiaridades específicas, as figuras reguladas no título
II desta lei, como as concesións e autorizacións administrativas *•

Este tráfíco xurídico público do demanio regulaba, basicamente, as relacións cos
particulares. Sen embargo, coa configuración actual do estado autonómico, as
relacións entre as diversas administracións públicas en materia patrimonial
experimentaron un notable incremento, o que fai necesario desenvolver os
medios que favorezan o tráfico xurídico público dos bens demaniais,
íntroducindo requisitos como a inscrición rexistral e outros trámites e
procedementos, para garantir que o dito tráfíco non implique a perda de
garantías. Con es :a fínalidade acódese a figuras que, en moitos casos xa estaban
recolhdas na lexislación sectorial para supostos concretos e determinadas clases
de bens, tal e corr o ten acontecido co cambio de titular na lexislación de estradas
e na de universidades, como as adscricións ou as mutacións subxectivas,
dándolles a todos eles un carácter máis xeral.

A lei introduce modificacións no réxime de utilización dos bens e dereitos
demaniais, abordído no título II. En relación coa utilización dos bens e dereitos
destinados ao uso xeral, pásase a esixir concesión demanial cando a duración do
uso común espedal ou da ocupación privativa con mobles ou instalacións
desmontables sup^re os catro anos, e elimínase a distinción entre uso normal e
uso anormal, segiindo criterios da lexislación estatal básica. Simplifícase tamén
o rexime das rescrvas demaniais, que tiñan unha regulación complexa na Lei
3/1985, tomándose como modelo o previsto na Lei de Patrimonio das
Administracións Fúblicas para as reservas estatais.

Polo que se refire aos bens e dereitos destinados á prestación dun servizo
pubhco, íntrodúcense regras sobre a ocupación por terceiros de espazos non

... necesanos para o servizo público nos edifícios administrativos, e sobre as
^itonzacións especiais para o uso temporal de bens afectados ou adscritos.

Nq>!relativo ás autorizacións e concesións demanais, incorpórase e desenvólvese a
n^mativa básica c ue a Lei de Patrimonio das Administracións Públicas establece

<p>bre elas. Así, o prazo máximo de duración das concesións prolóngase a setenta
-e cinco anos, aínia que incluíndo as posibles prórrogas, a diferenza do que

ocorria na Lei 3/1985. Cabe salientar, igualmente, a nova regulación do
procedemento de outorgamento destes títulos, no que, fronte á remisión en
bloque á lexislacion de contratos das Administracións Públicas que facía a Lei
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3/1985, introdúcense regras específicas sobre a iniciación, tramitación e
resolución.

VI

Na materia de xestión patrimonial, da que se ocupa o título III, adóptanse certas
cautelas en relación coas adquisicións a título gratuíto. A principal novidade
neste punto é a introdución dunha cláusula de interpretación da vontade do
dispoñente para aqueles casos nos que se fan disposicións a título gratuíto a favor
de Galicia, ou dalgún dos órganos da Administración xeral da Comunidade
Autónoma, de m:>do que se entenderá que o beneficiario é, en todo caso, esta
última como cen:ro de imputación de relacións xurídicas. Taitnén se codifican
nun só artigo todis as normas sobre as adquisicións a título oneroso mediante o
exercicio da potes tade expropiatoria.

Cabe destacar, igualmente, as disposicións xerais sobre os negocios patrimoniais
e, sobre todo, o artigo que se dedica ás taxacións periciais e aos informes
técnicos. Nel establécense regras sobre a maneira na que se-deben facer as
valoracións dos bsns e dereitos, as cales son de aplicación xeral en todos aqueles
supostos nos que a presente lei esixe unha determinación obxectiva do valor de
elementos patrimoniais.

En canto ás adqui üicións a título oneroso sen exercicio da potestade expropiatoria
e aos alleamentos séguese o mesmo principio de asignación competencial que se
aplica ao tráfico mrídico demanial, para que sexa a consellería competente en
materia de patrimonio a que asuma con carácter ordinario o control e, de ser o
caso, a execucion destas operacións, sen prexuízo das autorizacións que
excepcionalmente deba outorgar o Consello da Xunta e das facultades doutros
órganos. Hai, po o demais, unha regulación dos procedementos e formas da
adquisición e alleamento que non existía na Lei 3/1985 con ese grado de detalle.
Neste ámbito intr odúcense no réxime do patrimonio da Comunidade Autónoma
novidades aportadas pola Lei de Patrimonio das Administracións Públicas para o
ámbito estatal, co 110 as regras para a adquisición de inmobles en construción ou
para o alleamento de bens litixiosos.

1 : ^ í , a r a . a exPl°tacion dos bens e dereitos patrimoniais, a nova lei mantén a
'^eyisión de que poida ser levada a cabo directamente pola Administración, coa
^lización, se considera conveniente para o interese público, de entidades
"•"-'icas instrumentais creadas especificamente para este fin.
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VII

A regulación do patrimonio empresarial da Comunidade Autónoma xa estaba
presente na Lei :/1985. Sen embargo, dende 1985 o sector público empresarial
.autonomico ten ívolucionado considerablemente, polo que sefacía necesaria
unha nova regulación máis completa, que se aborda no título IV da lei Este se
inicia cunha defmición do que se entende por patrimonio empresarial
establecendo o rcxime xurídico patrimonial e outorgándose unha habilitación
xeral ao Conselio da Xunta para a execución de eventuais operacións de
reestruturación do patrimonio empresarial da Comunidade Autónoma.

De entre os diversos aspectos do réxime xurídico, ademais da habitual
adquisición e aleamento de títulos, é salientable a regulación, totalmente
novidosa, da utih-ación polas sociedades que nos ocupan de bens ou dereitos do
patnmonio da Comunidade Autónoma. Este réxime esténdese ademais nunha
disposición adicional ás fiindacións do sector público autonómico.

VIII -

Introdúcese como novidade o título V sobre xestión e optimización na utilización
dos edificios admmistrativos, establecéndose unha defmición do que se entende
por edificio administrativo e regulándose os principios de xestión dos mesmos
Por ultimo, faise unha distribución de competencias respecto de distintas
actuacións que po.len afectar a estes inmobles.

IX

O título VI esta dedicado ás relacións interadministrativas e nel préstase especial
atencion aos convcnios interadministrativos como canles de cooperación entre as
diyersas administracións públicas e ás normas sobre o réxime de xestión
urbanística dos bens públicos.

L
N Consütue obxectivo principal do título VII da lei, dotar ao patrimonio da
yX Comunidade Autcnoma da máis ampla cobertura legal para a súa defensa e

-• proteccion, respecrando a normativa básica estatal de aplicación, a doutrina e a
|xunsprudencia enianadas na materia, tentado buscar -dentro desta limitada

J/nvxe de actuación- solucións protectoras eficaces e sinxelas, contrastadas coa
v/ expenencia practica acadada na aplicación e desenvolvemento da Lei 3/1985.

Neste sentido, hai que salientar, como primeira nota relevante, a intención de
imphcar na protección e defensa do patrimonio autonómico ao raaior número de
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persoas, axentes, entidades ou institucións. A formación dun inventario de bens e
dereitos integrado, en permanente actualización, foi outro dos obxéctivos da nova
redacción, para acadar un esencial instrumento intemo de apoio á xestión
patrimonial coneetado coa contabilidade pública. A inscrición nos rexistros da
propiedade -ester^dida agora tanto aos bens e dereitos de natureza demanial como
patrimonial- e noutros rexistros públicos, regúlase no actual texto coa debida
amplitude, configurando un reparto competencial axeitado ao criterio de eficacia
que se persegue. A ordenación por primeira vez da custodia dos documentos
acreditativos e o aseguramento do patrimonio, completan os medios de
protección defínicios na nova norma.

Ás prerrogativas clásicas para a defensa dos patrimonios públicos de
ínvestigación, de$ lindamento ou recuperación de oficio da posesión, engadiuse
separadamente, f>ola Lei estatal 33/2003, o desafiuzamento administrativo,
recollido e adaptado na presente lei xunto cunha expresa regulación do
procedemento de inspección de bens e dereitos da Comunidade Autónoma e un
novidoso e uniforme sistema progresivo para o caso de execución forzosa das
resolucións derivadas destes procedementos defensivos.

Finalmente, o título VIII , derradeiro da lei, establece unha auténtica regulación
dun réxime s.ancionador. A mínima atención que dedicaba a Lei 3/1985 trócase
por unha completi regulación das infraccións e sancións administrativas que dá
cumprida satisfacción aos principios constitucionais de legalidade e tipicidade en
materia sancionadDra.

XI

A lei prevé a expresa derrogación da Lei 3/1985, pero mantén a vixencia do seu
Regulamento de execución no que non sexa incompatible con ela ata tanto non
sexan ditadas as disposicións chamadas a substituílo, para evitar indesexables
baleiros procedimentais. Establécese, asemade, un prazo de vacatio legis dun
mes, suficientemente amplo para permitir a adecuación da práctica administrativa
ao novo texto legal.

En defmitiva, a nova lei pretende dotar á Administración xeral da Comunidade
Autónoma e ás entidades públicas instrumentais, dunha ferramenta xurídica áxil

\para unha xestión patrimonial modema e eficaz, ao servizo dos intereses
•úblicos.

<S\
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TÍTULO PRELIMINAR

Artigo 1. Obxecio e ámbito de aplicación

1 • A presente lei i=en por obxecto establecer o réxime xurídico dos bens e dereitos
que mtegran o pa rimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. A presente lei será de aplicación:

a) A Administracián xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
b) As entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico

¿£ ~ s
a " S ^ ^ T T ? e árocLades reguladT:°

s ±.¿ ud Lei io/^uiu, do 17 de decembro, de oreanización e

e"xrr t í i i^
¡ ó n xerai e d ° — ^ - ~ »

Seg^nda"^6 5 ' ° ; a i S ' ' ^ 3 " 0 " ' ** ^ p r e v i s t o s n a D-Pos¡ción Adicional
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Artigo 2. Concepto de patrimonio da Comunidade Autónojua de Galicia e
clasifícación dos bens e dereitos integrantes deste ' *

1. O patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia está constituído polo
conxunto dos b;ns e dereitos de titularidade da Administración xeral da
Comunidade Auiónoma e das entidades públicas instrumentiíis, calquera que
sexa a súa natureza e o título da súa adquisición ou aquel en virtude do cal lles
foran atribuídos.

2. Non se entenderán incluídos no patrimonio da Comunidade Autónoma aos
exclusivos efectos desta lei, o diñeiro e os demais recursos ñnanceiros da súa
Facenda nin, no caso das entidades públicas instrumentais os recursos que
constitúen a súa tesourería.

3. Os bens e dersitos integrantes do patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia clasifícanse en demaniais ou de dominio público e patrimoniais.

4. Son bens e dereitos de dominio público os que, integrando o patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia, se encontren afectados ao uso xeral ou á
prestación de servizos públicos de competencia da Comunidade Autónoma, así
como aqueles aos que unha lei outorgue expresamente o carácter de demaniais.
Tamén son bens de dominio público os inmobles de titularidade da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
públicas instrumentais nos que se aloxen os servizos, oficinas ou dependencias
dos seus órganos DU dos órganos estatutarios da Comunidade Autónoma.

5. Son bens e deríitos patrimoniais os que, sendo de titularidade da Comunidade
Autónoma de Galicia, non teñan o carácter de demaniais. Teñen a consideración
de patrimoniais os seguintes bens e dereitos, agás nos casos nos que reúnan os
requisitos previstos no apartado anterior:

a) Os dereitos de arrendamento e outros de carácter persoal.

b) Os valores e titulos representativos de accións e participacións no capital de
sociedades mercantís ou de obrigas emitidas por estas, así como contratos de

Qñituros e opcións cun activo subxacente constituído por accións ou participacións
eá|$ociedades mei cantís.

cjips dereitos de propiedade incorporal.

iíd) Os dereitos dt: calquera natureza que se deriven da titularidade de bens e
dereitos patrimoniais.
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Artigo 3. Réxim Í xurídico

1. Os bens e deieitos demaniais rexeranse por esta lei e as disposicións que a
desenvolvan ou complementan, así como pola lexislación de aplicación xeral a
todas as admimslracións públicas e-a lexislación básica estatal. Supletoriamente
aphcaranse as normas xerais do dereito administrativo e, no seu defecto as
normas do dereito privado, civil ou mercantil.

2. O réxime de adquisición, administración, protección, defensa e alleamento dos
bens e dereitos patrimoniais será o previsto nesta lei e nas disposicións que a
desenvolvan ou eomplementan, así como na lexislación de aplicación xeral a
todas as administracións públicas e na lexislación básica estataL Supletoriamente
aphcaranse as normas do dereito administrativo, en todas as cuestións relativas á
competencia para adoptar os correspondentes actos e ao procedemento que teña
que segU1rse, e as normas do dereito privado, civil ou mercantil, no que afecte
aos restantes aspe :tos do seu réxime xurídico.

3. As augas terrestres, montes, minas, explotacións de hidrocarburos, estradas
vias pecuanas, portos e demais propiedades administrativas especiais e ó
pa nmonio cultuwl, rexeranse pola súa lexislación específíca, sen prexuízo da
aplicacionsupletoriadapresentelei. • ,

18

141036



XUNTflDEGMLICIfl

Artigo 4. Competencias

1. O exercicio das facultades derivadas da titularidade dominical do patrimonio

xeral a consellem competente en materia de patrimonio, agás que legalmente se
atnbuan para determinados bens ou dereitos a^outro órga¿o ' e S a l m e n t e s e

2^0 disposto no apartado anterior enténdese sen prexuízo das competencias das
demais consellenas e entidades públicas instrumentais para a administración
xesüon, conservadón e colaboración na protección e defensa dos bens eI dereltos
que lles tosen adsontos para o cumprimento dos seus fíns.

d e r e 1 t o s e ^ d e S ^ T jnstrumentais exercerán respecto dos seus bens eX í s ; ; r ^ , r a d a s da tituiaridade *- — -
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Artigo 5. Principios

1. Os bens e dereitos de dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia
son inalienables, imprescritibles e inembargables e non poden ser obxecto de
gravame, carga, E fección, transacción ou arbitraxe.

2. Por razón do seu destino, os bens e dereitos patrimoniaisi da Comunidade
Autónoma de Galicia excluiranse das providencias de embargo e dos
mandamentos de execución que diten os órganos xurisdicionais e administrativos
nos seguintes casas:

a) Cando se encontren materialmente afectados a un uso, servizo ou fiinción
pública.

b) Cando os seus rendementos ou o produto do seu alleamento estean legalmente
afectados a fíns dsterminados.

c) Cando se trate de valores ou títulos representativos do capital de sociedades
mercantís autonómicas que executen políticas públicas ou presten servizos de
interese económico xeral.

20

141038



XUNTflDEGHLICIfl

Artigo 6. Transacción

A transacción xudicial ou extraxudicial sobre bens e dereitos patrimoniais da
Administraaon >;eral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
pubhcas instrumentais, e o sometemento a arbitraxe das controversias que xurdan
sobre os nresmos deben ser autorizados polo Consello da Xunta, por proposta da
persoa ütular da consellería competente en materia de patrimonio ou do ó gano
unipersoal de gob srno da entidade pública instrumental.

/st' "^^ \
•'•'.'i \

;?í/
• - •'••'.'•• •/
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TÍTULOI
1 ráfíco xurídico dos bens e dereitos demaniais

CAPÍTULO I
Afectacións e desafectacións

Sección la.
Afectacións

Artigo 7. A afectación e as súas formas

1. A afectación cktermina a vinculación dos bens e dereitos patrimoniais a un uso
xeral ou a un servizo público de competencia da Comunidade Autónoma de
Gahcia, e a súa ccnseguinte integración no dominio público.

2. A afectación nsalizarase polo órgano competente en virtude de acto expreso
salvo que derive dunha norma con rango de lei.

3. Producen os mesmos efectos que a afectación expresa os feitos e actos
seguintes:

a) A utilización pública, notoria e continuada durante un ano pola
Admimstración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, as entidades
púbhcas instrumentais ou os órganos estatutarios de bens e dereitos da súa
titulandade para un uso xeral ou para un servizo público de competencia da
Comunidade Autónoma.

b) A adquisición cíe bens e dereitos por prescrición adquisitiva, de conformidade
coas regras de de:-eito privado, cando os actos posesorios vinculasen o ben ou
dereito ao uso xenil ou a un servizo público.

c) A adquisición ce bens e dereitos por expropiación forzosa, suposto no que os
bens ou dereitos adquiridos se entenderán afectados ao fin determinante da
declaración de utilidade pública ou interese social, sempre que se destinen de

. maneira efectiva ao cumprimento do mesmo.

... ...r1d) A adquisición de bens e dereitos a título oneroso sen exercicio da potestade
U | *fxpr0p;iatona para o cumprimento duri fín de uso xeral ou de servizo público de
i * t * ? O m ^ t e n c i a d a C c m u n i d a d e Autónoma de Galicia.

S J . • ' ' " ' • "
l í

 •" .„• ' •" '* ^ - ^ - . l r ^ . - . -
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e) A adquisición de bens e dereitos a título gratuító'flaixo condición QU modo da
sua afectacion a un fín determinado de uso xeral ou de servizo público de
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

xeral " o u t f " f ° ^ U o d a X u n t a d e P^amas ou plans de actuación
A u t t o l P H 7 ° S °b/aS, °U SerVÍZ°S de comPetencia da Comunidade
Autonoma de Galicia, cando deles resulte a vinculación de bens ou dereitos

S S S T ^ S L ; USO xerai °u de serviz° * d e — i a da

g) A adscrición de bens e dereitos patrimoniais a entidades públicas
mstrumentais, nos termos previstos na sección 4a, do capítulo II deste título.

f e i t t r 8 6 1 1 ^ °U £n t Ídade PÚWÍCa i n s t r u m e n t a l ^ tivese coñecemento dos

rcSSSL C°mPetente ^ mat6rÍa P a t — P " a ^ adecuada

5. En ningún caso se entenderá producida a afectación dos bens e dereitos pola
simple cuahfícacicn urbanística dos usos dos mesmos.
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Artigo 8. Órganos competentes para a afectación de bens e dereitos

1. A afectación clos bens e dereitos do patrimonio da Administración xeral da
Comumdade Autónoma de Galicia será acordada de oficio pola persoa titular da
consellena competente en materia de patrimonio mediante orde, por iniciativa
propia ou a petición da consellería ou entidade interesada na afectación.

2. A afectación dos bens e dereitos das entidades públicas instrumentais será
acordada polo organo unipersoal de goberno, agás que se destinen ao

L U Z T T / •mS ?U ^ 0 " 8 qUC n ° n S6Xan da súa competencia, que será
acordada de oficn pola persoa titular da consellería competente en materia de
patnmonio mediaite orde, por iniciativa propia ou a petición da consellería ou
entidade interesada e previo informe da entidade pública instrumental titular dos
bens ou dereitos.

14
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Sección 2a.
Afectacións Secundarias

Artigo 9. Afectacións secundarias

1. Os bens e dcreitos afectados ao cumprimento dos fins ou servizos das
consellerías e das entidades públicas instrumentais poden ser obxecto dunha ou
varias afectacións secundarias, sempre que os diversos fins concorrentes sexan
compatibles entre si.

2. A afectación secundaria será acordada pola persoa titukir da consellería
competente en miteria de patrimonio mediante orde, por iniciativa propia ou a
petición da conse ílería ou entidade interesada na afectación secundaria, e previo
informe da consellería ou entidade titular da afectación principal.

3. A concorrencm de diversas afectacións respecto dun mesmo ben ou dereito
non altera a adscición orgánica esixida pola afectación principal, sen prexuízo
do exercicio de competencias accesorias polas consellerías ou entidades públicas
instrumentais titulares das afectacións secundarias. A tal efecto, a orde que
acorde a afectación secundaria determinará as facultades que lles corresponden ás
diferentes conseilerías ou entidades públicas instrumentais respecto da
administración, xsstión, conservación, e colaboración na protección e defensa
dos bens e dereitos afectados.

4. Se xurdisen discrepancias entre as consellerías ou entidades públicas
instrumentais intcresadas decidirá o Consello da Xunta, previo informe da
consellería comp€tente en materia de patrimonio, logo de audiencia dos órganos
ou entidades inter;sadas.
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Sección 3a.
Desafectacións

Artige lO.Desaf ictación dos bens e dereitos de dominio público

1. Os bens e cereitos demaniais perden esta condición, adquirindo a de
patnmoniais, nos casos nos que se produza a súa desafectación, por deixar de

A ^ d ^ ™ ' °U ̂  U n SerVÍZ° PÚblÍC° d e » i a */co.unidade

defo^aTxprr 5 t O S ^ ^ ^ l d * d e S a f e c t a c i ó n d e b e r á «^zarse sempre

Autóno™ T f T ^ °S d e r e Í t ° S rCaÍS d a A d m i n i s t™ión xeral da Comunidade
nt dadeTnübl 7 c u m P"^n to dos fíns ou servizos das consellerías e das
entidade pubhcas instrumenta,s, serán desafectados de ofício pola persoa titular
da consellena competente en materia de patrimonio mediante orde, porTnidaüva

S s ^ ^ r — ^ - eSÜVeSen "sPos bens ou

A administración, xestión e conservación dos inmobles e dereitos ctesafectados
de trtulandade da Administración xeral da Comunidade Autóooma de GaHda
correspondera a consellería competente en materia de patrimonio.

L ^ b e T - Í n m ° b l e S í °S d e r e Í t ° S reaÍS d e t i t u I a r i d ^e das entidades públicas
mstrumentms seran desafectados polo órgano unipersoal de gobemo sen
prexmzo de que, cando non sexan necesarios para o cumprimento dos's us
ptopios fíns incorporaranse ao patrimonio da Administración xeral de
conformidadecodispostonoartigo26destalei.

c u l r i m t t C o l Ó n r °S bCnS m0MeS a d q U Í r Í d ° S P ° l a S c o n s e l l ^ías ou afectados ao
resoec !Va con M ™ ^™* ^ 1 " 8 ' é c o m P e t e n ^ a da persoa titular da
respectiva consellena sen prexuízo do disposto nos artigos 79 2 e 84 3 desta lei
No caso de que 3s bens mobles sexan titularidade das entidades piSicas

, mstrumentms a desafectación será acordada polo órgano unipersoal de g ^ a

^ h a vez que os bens adquiran a condición de patrimoniais seguirán sendo
x|t,onados polas nspectívas consellerías e entidades públicas instrlenlais

•'f'l':} p.v:'-?''v'-V''
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CAPÍTULO II
Adscricións e desadscricións

Sección la.
Adscricións e desadscricións internas e obras

Artigo 11. Adscricións e desadscricións de bens e dereitos demaniais

1. A adscrición regulada nesta sección é o acto polo que se atribúe a unha
consellería ou entidade pública instrumental o uso, administración, xestión,
conservación e oolaboración na protección e defensa de bens e dereitos
demaniais, sen cambio na titularidade ou cualificación xurídica dos bens e
dereitos.

Nos inmobles adscritos que formen parte de edificios constituídos en réxime de
propiedade horizontal, a adscrición conferirá facultades representativas nas
xuntas de propietarios, agás que a consellería competente en materia de
patrimonio, pola índole do asunto, decida personarse en representación da
Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Poderán adscribirse bens e dereitos demaniais ás consellerías e entidades
públicas instrumentais, cando sexan necesarios para o cumprimento dos fins
atribuídos a súa competencia.

3. A adscrición poderá ser expresa ou ter carácter implícito ou tácito. A
adscrición estará implícita na afectación ao dominio público. A afectación
implícita ou tácita comportará a adscrición orgánica do ben ou dereito á
consellería ou ent dade pública instrumental correspondente.

4. A consellería competente en materia de patrimonio adoptará as medidas que
estime oportunas para a adecuada conservación dos bens e dereitos e a súa
efectiva aplicación aos fins expresados no acordo de adscrición.

5. Cando o uso dun ben ou dereito adscrito a unha consellería ou entidade pública
instrumental resulte innecesario para o cumprimento dos seus propios fins deberá

; comunicarse á consellería competente en materia de patrimonio, para a adopción
dí^medidas que sexan procedentes conforme a esta lei.

'̂  ó.Éándo a consellería competente en materia de patrimonio teña coñecemento da
eá|ktencia de algún ben ou dereito que non se estea aplicando por parte dunha

ípéterminada consellería ou entidade pública instrumental á finalidade para a que
foi afecto, solicitará información sobre esta situación. No caso de que non exista
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Artigo 12. Adscricións compartidas - .

s°eSmDreSauedeartr ^™"™ ^™ "* ^™* dUnha Ou máis a d s c ™ ¡ ^
S L t e a c i ^ °" C°n X U n t a "° n reSU'te Í n C°m p a t Í b l < : e Se » » « • «
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Artigo 13. Organos competentes para a adscrición e desadscrición de bens e
dereitos

1. A adscrición e desadscrición de bens e dereitos demaniais da Comunidade
Autónoma de Galicia ás diferentes consellerías e entidades públicas
instrumentais, será acordada de oficio pola persoa titular da consellería
competente en materia de patrimonio mediante orde, por iniciativa propia ou a
petición da conse ílería ou entidade interesada.

2. A desafectación dos bens e dereitos do dominio público significará a súa
desadscrición orgánica, agás no suposto do artigo 10.5 desta lei.
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Artigo 14. Discrepancias ' *
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Artigo 15. Conti atos de obras en inmobles de natureza demariial -

Nos expedientes de contratación relativos a obras sobre inmobles nos que a
Administración xeral da Comunidade Autónoma teña titularidades xurídicas que
impliquen a súa incorporación ao patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia, requirirase a emisión dun certificado do que se desprenda a
dispoñibilidade do inmoble necesaria para a execución das obras. Os termos e o
procedemento para a emisión deste certificado determinaranse
regulamentariamente.

t'S/
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Sección2a.
Reestruturacións orgánicas,

Artigo 16. Camltios de adscrición por reestruturación orgánica

1. Nos casos de reestruturación orgánica entenderase que os bens e dereitos
continúan vinculados aos mesmos fins, fiincións ou servizos, e consideraranse
adscritos ao órgano ou entidade pública instrumental ao que se lle atribuísen as
respectivas competencias, sen necesidade de declaración expresa.

2. As consellerías ou as entidades públicas instrumentais ás que queden adscritos
os bens ou dereitos comunicarán á consellería competente en materia de
patrimonio o cambio de adscrición orgánica operado, para que se proceda a
tomar razón de] no Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade
Autónoma.

Se a adaptación da situación patrimonial á reforma orgánica producida esixise
unha distribución dos bens entre varias conseílerías ou entidades, esta
comunicación dé )ese cursar co acordo expreso de todos eles. Na falta de acordo,
cada consellería ou entidade remitirá á consellería competente en materia de
patrimonio unha proposta de distribución dos bens, e a persoa titular da devandita
consellería resolverá en último termo sobre a adscrición.
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Sección3a.
Adscricións a outras administracións públicas

Artigo 17. Adscrición a favor doutras Administracións Públkas

» t : : s r : í s ^ e 21 serán de ai" -—*-
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Sección 4a. :

Adscrición e desadscrición de bens e dereitos patrimoniais a entidades
públicas instrumentais

Artigo 18. Adscrición de bens e dereitos patrimoniais a entidades públicas
instrumentais

1. Os bens e dereitos patrimoniais da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia poderán ser adscritos ás entidades públicas instrumentais
para a súa vinculación directa a un servizo da súa competencia ou para o
cumprimento dos seus fins propios. En ámbolos dous casos, a adscrición leva
implícita a afectación do ben ou dereito, que pasará a integrarse no dominio
público.

2. Igualmente, o> bens e dereitos propios dunha entidade pública instrumental
poden ser adscritos ao cumprimento de fíns propios doutra.

3. A adscrición será acordada de oficio pola persoa titular da consellería
competente en nateria de patrimonio mediante orde, por iniciativa propia ou a
petición da entidade pública instrumental interesada.
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Artigo 19. Carácter fmalista da adscrición

X;,V<:- Í" "*iÜ¿-.-:
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Artigo 20. Desadscrición por incumprimento do fin

dereitos adscritos non fosen destinados ao fin previsto dentro do
o caso, se tivera fixado, ou deixasen de selo posteriormente, ou

üquera outra condición establecida para a súa" utilización, a
stente en materia de patrimonio poderá cursar un requirimento á
: adscribiron os bens ou dereitos para que se axuste no seu uso
icordo de adscrición. De non ser atendido o requirimento, a
devandita consellería procederá á desadscrición dos bens ou

: orde.

1. Se os bens ou
prazo que, de ser
se incumprise c
consellería comp
entidade á que s<
ao sinalado no
persoa titular da
dereitos mediantí

2. Igual opción se dará no caso de que a entidade que teña adscritos os bens ou
dereitos non exerza as competencias que lle corresponden de acordo co artigo
anterior.

3. No caso de que se proceda á desadscrición dos bens por incumprimento do fin,
o titular do ben ou dereito pode esixir o valor dos detrimentos experimentados.
por eles, actualizados ao momento en que se produza a desadscrición, ou o custo
da súa rehabilitación, logo de taxación.
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Artigo 21. Desaiscrición por innecesariedade dos bens ou dereitos'
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Artigo 22. Recepción dos bens
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CAPÍTULOIII
Mutacións demaniais

Artigo 23. Mutación demanial .

afectae¡ón aou.ro t C ? T « t £ ^ ^™™' «» SÍ™"^

3. A mutación demanial debe efectuarse de forma expresa.
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Artigo 24. Órgaaos competentes para a mutación demanial

1. A mutación demanial dos bens inmobles e dereitos reais de titularidade da
Administracion xeral da Comunidade Autónoma, afectados ao cuxnprimento dos
fins ou serv,zos das consellerías, será acordada de ofício pola p e r L titular da
consellena competente en materia de patrimonio mediante orde, por iniciativa
propm ou a petición da consellería interesada, logo de informe da consellería á
que estivesen adscntos os bens ou dereitos.

enfH H ^ l í ^ ^™ á0S bens inmobles e dereitos ™* pr°pi<x dasentidades publicas instrumentais para o cumprimento dos seus fms propios será
acordada polo or^ano unipersoal de goberno.

A mutación de dístino de bens inmobles e dereitos reais propios das entidades
pubhcas mstrumí;nta1S ou adscritos ás mesmas para o cumprimento de fíns
funcons ou servizos das consellerías, ou doutras entidades públicas

o — ' S e ? a T d a d a - d e °flCÍO P ° l a perSOa titular da c o" s e^ría
en tXefo ^ ^ , Pa!í imOnÍ° medÍante ° r d e ' P°r Pr°P°sta c ° ™ t a dasentidades ou organos ínteresados.

tÁ TaCÍír d ' deS t Ín° d ° S b6nS m0bleS adqui"dos polas consellerías ou
entidades publicas instrumentais, ou afectados ao cumprimento dos seus fins
fmcions e serviz^s será acordada polos propios departamentos ou entidades
mteresadas nela cando non produza cambio de adscrición. No caso de alteración
l%aatrimonn * ^*™™ c o r r e s P o n d ^ á á consellería competente en materia
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Artigo 25. Mutación demanial a favor doutras administracións públicas

AutónobmaSdedre,ÍtOS ' V f f ^ d a Administración xeral da Comunidade
Autonoma de Galicia afectados ao cumprimento dos fíns ou servizos das
consellenas e das entidades públicas instrumentais, poderán afectarsTa outro
usos ou semzos públicos de competencia doutras administracións públicas sen
transferencia de t .tularidade nin cambio da súa cualificación xurídica

2^A mutación demanial a favor doutras administracións públicas efectuarase de
oficio pola persca titular da consellería competente en materia de p S o l

Pr v r L f o t ; a r t i c i ó n í r ó r g a n o competente da ********** ^ z i
adslrito o X C ; n S e l l e n a

u
 o u e n t i d a d e PÚbHca instrumental que tivese

- r g o r i S z?*:zibxecto da—sera de « ^ ° **»*>
L t i r d r n f s t e ^ i r f ^ ^ * ^ 0 8 COmP rend idos na -utación demanialregulada neste artigo, farase constar na correspondente acta.

4^ Os gastos e tributos que xeren os bens ou dereitos obxecto da mutación

£££££££* artlg° S6rán - tOd° C-de — da a — i o ° n
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CAPÍTULO IV

públicas instrumentais

Artigo 26. Incorporación de bens e dereitos
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Artigo 27. Excepcións á incorporación :

1. Exceptúanse cio disposto no artigo anterior e, en consecuencia, poderán ser
alleados polas ertidades públicas instrumentais, os bens adquiridos por eles co
propósito de devolvelos ao tráfíco xurídico privado de acórdo cos seus fins
peculiares.

2. Asemade, no caso das entidades públicas instrumentais que, en virtude de
norma con rangc de lei, teñan atribuídas facultades para o alleamento de seus
bens, a persoa tiiular da consellería competente en materia de patrimonio pode
acordar a non inc orporación do ben ou dereito ao patrimonio da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia se non é necesario para o
cumprimento dos seus fíns. Neste suposto a entidade titular quedará facultada
para proceder ao seu alleamento, ou, de ser o caso, á súa cesión gratuíta, previa
desafectación, consonte ao previsto nesta lei.

/0A
! • • - .

i ^' ';

M
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' / i
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Artigo 28. Incor poració» por supresión de entidades públieas iBS»rumento i s

ÍSIiilf
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CAPÍTULOV
Cambio <ie titularidade de bens inmobles e dereitos demaniais

Artigo 29. Trans misión de titularidade

1. A titularidade dos bens inmobles e dereitos demaniais do patrimonio da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia poderá ser
transmitida a outras administracións públicas, para os mesmos fins determinantes
da afectación ou para outros fins de uso xeral ou de servizo público de
competencia da administración pública receptora dos bens ou dereitos.

2. A competencii para acordar o cambio de titularidade de bens inmobles ou
dereitos demaniai s determinarase consonte ás normas establecidas nesta lei para
atribuír a compeiencia para o alleamento dos bens ou dereitos patrimoniais. O
cambio de titularidade realizarase a petición da administración interesada e
previo informe ia consellería ou entidade pública instrumeñtal que tivese
adscritos os bens DU dereitos, de non ser este o competente para acordalo.

3. O cambio de t tularidade formalizarase en documento administrativo a asinar
entre un representante da consellería competente en materia de patrimonio e da
administración benefíciaria.

4. No caso de que os bens ou dereitos dos que se transmitíse a titularidade
deixasen de estar destinados ao fin de uso xeral ou de servizo público
determinante da transmisión, procederá a reversión dos mesmos ao patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia, que se rexerá polas normas sobre
desadscrición por incumprimento do fin e innecesariedade dos bens ou dereitos
previstas na sección 4a, capitulo II deste título.

46

141064



XUNTflDEGqLICIfl

Artigo 30. Depuración física e xurídica de bens inmobles e dereitos

Antes da transmisión da titularidade dun ben ou dereito proceclerase a depurar a
situacion física e xurídica deste, practicándose o deslindamento se fora necesario
e inscnbindoo correctamente no rexistro da propiedade se aínda non o estivera
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TÍTULO II
Utilización dos bens e dereitos demaniais

CAPÍTULO I
Disposición xeral

Artigo 31. Neces dade de título habilitante

caso, actuaran cortra aqueles que, carecendo de título, ocupen beñi dé dominio

?ot'pr:r:sb
f:

nc'Sn dun aprowi— -Pecia,;obre^,erLrc
ei,anr

roseprecisoasíaciltadeseprerrogativasprevistasnestalei , ..

3. As concesións K autorizacións sobre bens de dominio público rexeranse oola
lexislacum especial reguladora daquelas e, a falta de normas e s p ™ o u en caso
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CAPÍTULOII
Utilización dos bens destinados ao uso xeral

Artigo 32. Tipos de uso dos bens destinadbs ao uso xeral

1. Na utilización dos bens destinados ao uso xeral considérase:

2. O uso común estimarase:

a) Xeral, cando non concorran circunstancias singulares
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Artigo 33. Títulos habilitantes

1. O uso común xeral non está suxeito a autorización e pode realizarse
hbremente, sen outras limitacións que as derivadas da sya natureza, as.
establecidas nos actos de afectación ou adscrición e nas disposicións que resuíten
de aplicación.

2. O uso común especial está suxeito a autorización ou, se a súa duración é
superior a catro anos, a concesión.

3. O uso privativo require o previo outorgamento dun título axeitado á súa
natureza, de conf armidade coas seguintes regras:

a) Cando a ocupación se efectúe unicamente con instalacións desmontables ou
bens mobles e z súa duración inicial non sexa superior a catro anos, estará
suxeito a autorización.

b) Cando a ocupación se efectúe con obras ou instalacións fixas ou por prazo
ínicial superior a ;atro anos, estará suxeito a concesión.
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Artigo 34. Resei-vas demaniais

1. A Administraeión xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode reservarse
o uso QXCIUSÍVO de bens da súa titularidade destinados ao uso xeral para a
realización de fms da súa competencia, cando existan razóns de utilidade pública
ou interese xeral que o xustifiquen.

2. A duración di reserva limitarase ao tempo preciso para o cumprimento dos
fins para os que se acorde.

3. A declaración de reserva efectuarase por acordo do Consello da Xunta, que
debe publicarse no Diario Oficial de Galicia e inscribirse no rexistr'o da
propiedade.

4. A reserva prevalece fronte a calquera outros posibles usos dos bens e leva
implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación, a
efectos expropiatorios, dos dereitos preexistentes que resulten incompatibles c'on
ela.
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CAPÍTULOIII
Utilización dos bens e dereitos destinados a un servizo público

Artigo 35. Bens e dereitos destinados á prestación de servizos públicos

A utilización dos bens e dereitos destinados á prestación dun servizo público de
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia supedítase ao disposto nas
normas reguladcras do mesmo e, subsidiariamente, réxese polo disposto na
presente lei.
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Artigo 36. Ocup ación de espazos en edifícios administrativos

mmmm
mmmm
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Artigo 37. Autorizacións especiais de uso en precario sobre bens afectados
ou adscritos

1. Con carácter excepcional, e sempre que non resulten necesarios para o
desenvolvemento das actividades propias, poderase autorizar por un prazo
máximo de 1 ano, prorrogable por outro, o uso temporal dos bens do patrimonio
da Comunidade Autónoma de Galicia, a persoas físicas ou xurídicas para a
realización, sen Énimo de lucro, de actividades que satisfagan fins públicos e non
resulten contradkorios coa afectación do ben.

2. Estas autorizacións especiais serán outorgadas pola persoa titular da
consellería, ou polo órgano unipersoal de goberno da entidade pública
instrumental, que tivesen afectados ou adscritos organicamente os bens, previo
informe favorable do centro directivo competente en materia de patrimonio.

3. As autorizacións en todo caso entenderanse outorgadas en precario, e poderán
revocarse librem^nte en calquera momento, sen que o interesado teña dereito a
indemnización ningunha.

4. Non están suxeitas ás limitacións contidas no apartado primeiro deste artigo as
autorizacións de uso por un prazo inferior a un mes, ou para a organización de
conferencias, seminarios, presentacións ou outros eventos análogos. -

5. O órgano competente debe fixar no acto de autorización, tanto as condicións
de utilización do inmoble, establecendo o necesario para que non interfira no uso
ordinario do inmoble polo órgano ou entidade que o teña afectado ou adscrito,
como a contrap restación que deberá satisfacer o solicitante, consonte ao
establecido no apartado quinto do artigo 40 desta lei.
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CAPÍTULOIV
Autorizacións e concesións demaniais

Artigo 38. Condicións das autorizacións e concesións
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Artigo39. Autoiizacións demaniais

£p£SS3SSSS

A

6. Regulamentariamente determinarase o contido necesario Hn A A

S ! S í d e uso de bens e dere¡tos d — ^ " ; « :'áq/solicitante.
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Artigo 40. Concesións demaniais

1. O outorgamento das concesións demaniais efectuarase en réxime de
concorrencia. Non obstante, pode acordarse o outorgamento directo cando
concorran os supostos previstos no artigo 77 desta lei ou cando se dean
circunstancias excepcionais, debidamente xustifícadas.

2. En ningún caso poden ser titulares de concesións demaniais as persoas nas que
concorra algunha das prohibicións de contratar reguladas na lexislación de
contratos dosector público. Cando, posteriormente ao outorgamento da
concesion, o titular da mesma incorra nalgunha das devanditas prohibicións de
contratar, producirase a extinción da concesión.

3 Calquera que fose o procedemento seguido para a adxudicación, unha vez
outorgada a concesión demanial debe procederse a súa formalización en
documento admimstrativo. Este documento é título sufíciente para inscribir a
concesion no rexistro da propiedade. -

4. As concesións outórganse por tempo determinado. O seu prazo máximo de
duracion, incluídas as prórrogas, non pode exceder de 75 anos, salvo que se
estableza outro menor nas normas especiais que resulten de^plicación.

5. As concesións demaniais poden ser gratuítas, outorgarse con contraprestación
ou con condiciois ou estar suxeitas á taxa por utilización privativa ou

9PdreVdecembro0 ^ ^ ** ^ ^ d ° m Í n Í ° P Ú M Í C° r e g U k d a n a L d 6 / 2 0 0 3 ' d o

Serán gratuítas as concesións cando a utilización privativa ou aproveitamento
especial de bens de dominio público non leve aparellada unha utilidade
economica para o .)oncesionario, ou aínda existindo esa utilidade, a utilización ou
aproveitamento supoña condicións ou contraprestacións para. o beneficiario que
anulen ou fagan ínelevante aquela.

^í *mz
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Artigo 41. Organos competentes para o outorgamento de autorizacións e
concesións demnniais

1. A competencia para o outorgamento de autorizacións e concesións sobre bens
e dereitos do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia que non veña
especifícamente determinada por unha norma con rango de lei, corresponde á
persoa titular da consellería á que se encontren adscritos, ou ben ao órgano
unipersoal de goberno da entidade pública instrumental titular ou á que se atopen
adscritos os bens ou dereitos.

O outorgamento da autorización ou concesión requirirá informe previo e
favorable da com;ellería competente en materia de patrimonio.

2. Regulamentariamente desenvolverase o procedemento de outorgamento de
autorizacións e concesións demaniais.
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Artigo 42. Extmción das autorizacións e concesións demaniais

As autorizacións e concesións demaniais extínguense polas seguintes causas:

a) Morte ou incapacidade sobrevida do titular da autorización ou concesionario
índividual, ou extinción da personalidade xurídica.

b) Falta de autor zación previa nos supostos de transmisión ou modificación por
tusion, absorcicn ou escisión, da personalidade xurídica do usuario' ou
concesionario.

c) Caducidade pcr vencemento do prazo.

d) Rescate da concesión, previa indemnización ou revocación unilateral da
autonzación.

e) Renuncia do tiiular.

f) Falta de pago da taxa ou calquera outro incumprimento grave das obrigas do
titular, declarado polo órgano que outorgou a autorización ou concesión.

g) Desaparición do ben ou esgotamento do aproveitamento.

h) Desafectación do ben, caso no que se procederá á liquidación da autorización
ou concesion consonte ao previsto nesta lei.

i) Calquera outra causa prevista nas condicións xerais ou particulares polas que
se rexan.
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Artigo 43. Destino das obras construídas polos concesionarios á extinción do
titulo

1. Cando se exiinga a concesión, as obras, construcións e instalacións fixas
existentes sobre o ben demanial deben ser demolidas polo titular da concesión
ou, por execucicn subsidiaria, pola administración a costa do concesionario a
menos que o seu mantemento fose previsto expresamente no título concesional
ou que a autondade competente para outorgar a concesión así o decida.

2. En tal casc, as obras, construcións e instalacións serán adquiridas
gratuitamente e hbres de cargas e gravames pola administración titular do ben.

3. En caso de rescate anticipado da concesión, o titular será indemnizado polo
prexuizo matenal ocasionado pola extinción anticipada. Os dereitos dos
acredores hipotecanos cuxa garantía apareza inscrita no rexistro da propiedade na
data na que se pr^duza o rescate serán tidos en conta para determinar a contía e
os receptores da indemnización.

4. Os acredores hpotecarios serán notificados da apertura dos expedientes que se
sigan para extingmr a concesión por incumprimento das súas cláusulas ou
condicions, para que poidan comparecer en defensa dos seus de^eitos e de ser o
caso, proponan un terceiro que poida substituír ao concesionario que veña
mcumprindo as cláusulas da concesión.
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Artigo 45. Dereito de adquisición preferente

1. Cando se acorde o alleamento oneroso de bens ou dereitos patrimoniais, os
titulares de dereitos vixentes sobre eles que resulten de concesións outorgadas
cando os bens ou dereitos tiñan a condición de demanfais teñeíi dereito preferente
á súa adquisición. A adquisición concretarase no ben ou dereito, ou a parte deste,
obxecto da concesión, sempre que sexa susceptible de alleamento.

2. Este dereito pode ser exercido dentro dos vinte días naturais seguintes a aquel
en que se lles notifiquen en forma que faga fe, a decisión de allear o ben ou
dereito, o prezo e as demais condicións esenciais da transmisión. En caso de falta
de notificación, ou se o alleamento se efectúa en condicións distintas das
notifícadas, o dereito poderase exercer dentro dos trinta días naturais seguintes a
aquel en que se inscribise o alleamento no rexistro da propiedade.

3. O dereito de adquisición preferente non xurdirá en caso de cesión gratuíta do
ben ou dereito, por calquera negocio xurídico, a favor de administracións
públicas, entidades delas dependentes, fundacións ou institucións públicas, ou
entidades internacionais. Neste suposto, os" que recibisen os bens ou dereitos
sobre os que rticaian os dereitos establecidos a favor de beneficiarios de
autorizacións ou concesións poderán liberalos, ao seu cargo, nos mesmos termos
que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Se se
producise a reversión dos bens ou dereitos cedidos, os cesionarios non terán
ningún dereito por razón das indemnizacións satisfeitas con motivo daquela
liberación.
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TÍTULO III
Xestión patrimonial

CAPÍTULOI
Réxime xurídico dos negocios patrimoniais

Artigo 46. Modos de adquirir e contratos privados

1 A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades
pubhcas instrumentais poderán adquirir bens e dereitos por calquera dos modo
prev1Stos no Código Civil así como nas demais normas d í o r d j ^ ^

2. As adquisicións de bens e dereitos a título oneroso efectuaranse libres de toda

deíegra
mfaVreH " ^ ' * ^ ° 6SÍXÍSe ° -mprimento direcS dos fín

determmantes da :ma adqmsición. Con todo, poden subsistir aquelas limitadóns a

S t t S S o u concesión que teflan un exercicio — - —
l ^ ^ X ^ SC formalÍCen " abd r0 d6Ste t í t u l ° terán a -s ideracién de

-4»
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Artigo 47. Liber iade de pactos

Immm
*™J:P™™z^rao que coiTesponda ° — • » -*««> -

" . . !t "

•'< \

°* \
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Artigo 48. Formalización

1. Os negocios xurídicos de adquisición ou alleamento de bens inmobles e
dereitos reais fonnalizaranse en escritura pública. Os arrendamentos e demais
negocios xurídicos de explotación de inmobles que sexan susceptibles de
inscrición no rexistro da propiedade formalizaranse en escritura pública cando
vaian ser inscritos naquel. Os gastos xerados serán de conta da parte que
solicitase a citadg formalización.

2. As cesións giatuítas de bens inmobles ou dereitos reais formalizaranse en
documento administrativo, que será título sufíciente para a súa inscrición no
rexistro da propiedade cando o cesionario sexa outra administración pública,
consonte ao estat lecido pola lexislación xeral de patrimonio das administracións
públicas.

3. Corresponde í. persoa titular do centro directivo competente en materia de
patrimonio, ou ao ñmcionario en quen delegue, a formalización dos contratos e
demais negocios xurídicos sobre bens e dereitos da Administración xeral da
Comunidade Autonoma de Galicia aos que se refíre esta lei.

4. Corresponde ao órgano unipersoal de goberno da entidade pública
ínstrumental ou aD fimcionario en quen delegue, a formalización dos contratos e
demais negocios xurídicos sobre os seus bens e dereitos.

5. O arancel notarial que deba satisfacer a Administración pública pola
formahzación do:¡ negocios patrimoniais reducirase na porcentaxe prevista na
normativa arancelaria notarial.
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Artigo 49. Taxaoións periciais e informes técnicos

1. As taxacións, informes técnicos e demais actuacións periciais que se deban
reahzar para o c.mprimento do disposto nesta lei deben explicita os parámetos
en que se fündamentan, e poden ser efectuadas por persoal t é c n i c t o S S ^ d a
consellena ou emidade que administre os bens ou dereitos ou que^soZ^tase a súa
adqmsidon ou arrendamento, ou por técnicos facultativos da consellería
competente en oatena de patrimonio. Estas actuacións pódense igualmen e
S o c X a

H
S T 5 d a d e S d e t a x a c i ó n debidamente inscritas no R e S r T de

mstrumen,a,s, pob órgano compe.en.e para concluír o negocio con-espontoé

3. As taxacións ttñen un prazo de validez de dous anos, eontados dende a súa

prazo de val.dez d l S «axacións proTogarase a,a a finalización d o p r Z ^ Z Z .
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CAPÍTULO II
Adquisicións

Sección la.
Adquisicións a título oneroso

sAobÍfe|5e°; Ó r g a i ° S " » « " » • » P™ • °»<.«is¡ci6n de inm.b.es ou dereitos

mstrumentalquepnCaaadqu" "^1"10""0' °U "^ ^ * Pú b l i c a
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Artigo 51. Procedementos para a adquisición de inmobles ou dereitos sobre
eles

1. A adquisición de bens inmobles ou dereitos sobre eles realizarase mediante
procedementos que garantan o respecto dos principios de igualdade, publicidade
e concorrencia, agás nos seguintes supostos, nos que se pode acudir á adquisición
directa sen publicidade:

a) Peculiaridades ou singularidades do ben, que se xustifícarán expresamente no
expediente de adc uisición.

b) Cando o vendedor sexa outra administración pública ou, en xeral, calquera
persoa xurídica de dereito público ou privado pertencente ao sector público.

c) Cando fose declarado deserto o procedemento promovido con publicidade
para a adquisición, e sempre que non se modifíquen as condicións orixinais do
contrato, salvo o prezo e a superficie, que poderán alterarse nun 10 por 100.

d) Cando a adqjisición se efectúe en virtude do'exercicio dun dereito de
adquisición prefeiente.

e) Cando a adquisición se efectúe no estranxeiro.

f) Cando o valor c e taxación do ben ou dereito sexa inferior a 50.000 euros.

2. Nos casos de adquisición contemplados nos apartados b) e f) recabarase un
mínimo de tres of írtas sempre que as circunstancias o permitan.

3. Os gastos derivados da adquisición serán satisfeitos polas partes consonte á
normativa vixente.

4. As adquisicións de bens e dereitos a título oneroso mediante procedementos
que garantan o respecto dos principios de igualdade, publicidade e concorrencia
requirirán que o inmoble transmitido se atope correcta e previamente inscrito no
rexistro da propiedade. No caso de adquisición directa de inmobles requirirase
que os mesmos sexan susceptibles de inscrición no rexistro da propiedade

/A:,, • establecéndose cono condición resolutoria do negocio xurídico, a imposibilidade
4> N r"^r\ déjnscrición a noine da Comunidade Autónoma de Galicia.

%,, ,#
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Artigo 52. Adquisición de edifícios en construción
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propios53' AdqUÍSÍCtón "e beDS ' dere't0S P ° r " * « • * • * - P « a l o« fo.doS
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Artigo 54. Adqusición de bens mobles

A adquisición de bens mobles pola Administración xeral da Comunidade
Autonoma de Galicia e as entidades públicas instrumenta's réxTse p l
lexislaciondecontratosdosectorpúblico P

^íJQ'W^'V^^'
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Artigo 55. Adqu ísición de dereitos de propiedade incorporal

consellena ou entidade publica instrumental competente por razón da materi,
prev10 mforme favorable da consellería competente'en mJZ ITZüLT

2 Estas adquisicións comunicaranse á consellería competente en materia de
patrimonio,nostermosestablecidosnoartigol08destalei
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Sección2\
Adquisicións a título gratuíto

Artigo 56. Adqu sicións a título gratuíto

1. As disposiciórs a título gratuíto realizadas a favor de Galicia ou dalgún dos
órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
entenderanse referidas a esta última. Neste caso respectarase a vontade do
dispoñente, destinándose os bens ou dereitos a servizos propios dese órgano,
sempre que isto f ose posible e sen prexuízo das condicións ou cargas modais ás
que puidese estar supeditada a disposición.

As disposicións por causa de morte a favor de órganos ou entidades da
Comunidade Autónoma de Galicia que desaparecesen na data na que se abra a
sucesión entenderanse feitas a favor dos que, dentro do ámbito autonómico
galego, asumisen as súas fiincións e, no seu defecto, a favor da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

•2: Corresponderá á persoa titular da consellería competente en materia de
patrimonio aceptir, mediante orde, as herdanzas testadas, os legados e as
doazóns a favor ca Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
salvo os casos nos que a competencia estea atribuída a outro órgano pola
lexislación especial que resulte de aplicación.

As herdanzas intestadas deferidas a favor da Comunidade Autónoma de Galicia,
entenderanse aceptadas directamente por imposición da lei, logo da firmeza da
resolución xudicial que declare a sucesión legal.

As doazóns de besis mobles nas que a persoa doante tivese sinalado o fin ao que
deba de destinaise a mesma, serán aceptadas polo titular da consellería
competente por razón da materia.

Son competentes para aceptar as disposicións a título gratuíto a favor das
entidades públicas instrumentais os órganos unipersoais de gobemo.

| , En todo caso, a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e
asentidades públicas instrumentais só poden aceptar as herdanzas testadas, os
legados ou as dcazóns que supoñan gastos ou estean sometidos a algunha
jpíidición ou modo onerosos, se o valor do gravame imposto non excede do valor

<Mo que se adquire, segundo taxación pericial realizada consonte ás normas do
artigo 49 desta lei. Non se considerarán condicións ou modos onerosos os
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investimentos que se teñan que realizar para dar ao ben o destino de uso xeral ou
de servizo púbhco que fíxase o cedente ou doante.

invfntario^011 ** ^ ^ ' e n t e n d e r a n s e f e i t a s ^empre a beneflcio de

5. Se se adquirisen os bens ou dereitos baixo condición ou modo da súa
afectacion permanente a determinados destinos, entenderase cumprida e

deixasen de estalc por circunstancias sobrevidas de interese público Este nrazo
comezara a contar 5e dende o momento da transmisión gratuítaP<m ndependenda
da admmistración que aceptou o ben ou dereito. maependencm

e x i s í n r ' d e 0 ^ " 2 0 1 1 - 0 S6U Carg° °U CmpregO P ú b l i c o ' t i v e ^ noticia daexistencm de disposicion testamentaria, oferta de doazón ou expectativa de

e ™ ZÍTtadai deferÍMe ^ faV°r da C ° m U n Í d a d e Autónoma'de Gllicfa
Íe^patrimoZ " " " C O ñ e C e m e n t O d a C o n s e l l e r í a competeiUe en materia^

Igual obrigación corresponderá, no caso de herdanzas inéstadas aos
prop,etanos, arren.iadores e responsables das vivendas, «2¿TZ*L£

Z Z Z 2 fina"°a persoa causante^ao s™ admi"istrad-' ~ S

/fc

' '*£

>•*•'" f

v * l ' . 't,

3 f
•• • • : • ' , ' - ' / '
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Artigo57. Reve rsións e retrocesións

s t t e r S ^ d u c i l b e n S f£ f r e Í t ° S a d q U Í r Í d ° S a t í tUl° £ratUÍt0 aP-ciaranse, cando
se tena producido o feito que xera a reversión, polos órganos aue resuiten
competentes para a súa adquisición. g q CSUl t en
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Sección 3a.
Adquisicións por exercicio de potestades públicas

Artigo 58. Adqwsicións derivadas do exercicio da.potest.de expropiatoria

~ ^ ; ^ : a c ^ a n o exercicio da potestade —
2. O ofrecemento e a tramitación dos dereitos de reversión, e no seu caso a

^ZrCl°uv ^ C a n d° P r ° C e d a ' Serán efectuados Pola consellerTa ou
enüdade pubhca instrumental que tivese tramitado a expropiación aínda que
aqueles üvesen sido adscritos con posterioridade a outro distinto Para e s t e
efectos, esta coirunicará á consellería ou entidade pública ins^mental que
~ . a e X P r ° í l Í a d Ó n ° a C a e C e m e n t 0 d o TO quPe dea o r i x e " ! ' ^

O recoñecemento do dereito de reversión leva implícita a desafectación do ben
ou dere.to a que se refira. Non obstante, ata que se proceda á exécüción do
aoordo, co^responde a conselleria ou en.idade pública insirumental 1 ™ ^

£ r - £ s r : r ^ r e r e i t o obxecto da rerersi- r - —

%TM
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p^LfBt.t::reSccu"iLderivadas de adxudicaci6iis - « — «

Admimstracions xeral da Comunidade Autónoma de Galicia requirirá
au.onzacon expr,;Sa do centro direcivo competente en materia de p a t ó m o n T

2. Nos procedejrentos administrativos ou xudiciais de execución dos que se

po.dan seguu- ad»udicaci6ns de bens e dereitos a favor da Administraotón xeral

t ~ T T™™de GalÍda ' ° 'etradodaXuntedeGalici ouo6rg»o

0 Ú
/Í Q,.c
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CAPÍTULO III
Arrendamento de inmobles

Artigo 60. Órgauos competentes para o arrendamento de inmobles

contrato, ou nos suposto de tácita reconducción regulados „0 Cód'gó S T

como aTn
D

d2on 'C d e " e n S Í n m ° W e S P ° ' a S e n t ' d a d e S P ü b l i c a s instramentais, así

pretend,do, „0 mar:o dos criterios xerais de xestión integra. do pafrtoonio

3. A concertación dun aluguer por importe superior a 40 000 € mensuak
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Artigo 61. Procedemento para o arrendamento de inmobles

exped7enteÍdadeS °" S Í n g U l a r Í d a d e S d o ta- < « « xustificarán expresamen.e no

b) Urxencia da coitratación resultante de acontecementos imprevisibles.

d) Cando o inmob; e se sitúe no estranxeiro.

í^:i^:zt^r¿t::rnon sexa • » a 2oo°—• -
—c)- s ^ sd;mr ̂ t j ; o r — ~

,v:í'/

/ W Ü S ^ # > /
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Artigo 62. Utilización do ben arrendado

1. Os contratos de arrendamento que celebren a Administración xeral da
Comunidade Aitónoma de Galicia e as entidades públicas ihstrumentais
concertaranse con expresa mención de que o inmoble arrendado poderá ser
utilizado por calquera órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais.

2. Unha vez ccncertado o arrendamento e agás nos inmobles situados no
estranxeiro, a ccnsellería competente en materia de patrimonio no ámbito da
Administración xeral, determinará mediante resolución o órgano ou a entidade á
que se adscribe o inmoble arrendado especificando os dereitos e obrigas que debe
asumir.

3. Cando a conse lería competente en materia de patrimonio teña coñecemento da
existencia dalgún inmoble arrendado que non se estea adicando á fmalidade para
o que foi adscrito, poderá desadscribir o mesmo e destinar o inmoble a outros
fins ou resolver o contrato.

En todo caso, cando sexa necesaria a realización de obras no inmoble arrendado,
e transcorrese o prazo dun ano dende a data da resolución de adscrición sen que
se produza a efeotiva ocupación e dedicación do inmoble ao fin para o que se
concertou o arreidamento, a consellería competente en materia de patrimonio
poderá poñelo a disposición doutras consellerías ou entidades públicas
instrumentais, ou acordar a súa resolución.
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Artigo 63. Resol ición anticipada do contrato

—a
Pr::"SLT0

 e^dejm? i n srra i que °^ •—

^ s s t res f-r"etente en mate™de patrimoni°
solicitar a posta í d i S T í, * conse lk r ías ' fl<« Poderán
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CAPÍTULOIV
Explotación dos bens e dereitos patrimoniais

Artigo 64. Órganos competentes para a explotación

1. A explotación dos bens e dereitos patrimoniais da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia dos que non sexa previsible o alleamento e
sexan susceptibles de aproveitamento rendible, será acordada pola persoa titular
da consellería competente en materia de patrimonio.

2. Os órganos unipersoais de goberno das entidades públicas instrumentais
determinarán a forma de explotación dos bens e dereitos patrimoniais que sexan
propiedade destes.
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Artigo 65. Formas de explotación dos bens ou dereitos patrimoniais
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u,*a entidade píblica instrumental ou a unha w t a h f c S ^ l

rrsrs^ssr- xerai *—--—
IZtTn° ^ ^ 6 P a r a a C ° r d a r a P ° S t a e n exPl°tación dos bens ou dereitos
ben?entidande

1C1OnS ?T* C ^ ^ &S m e d i d a s c^ucentes á entrega do
ben a entidade ou sociedade a que se encomende a súa explotación así como as
de vixüancia do exacto cumprimento das condicións impostas
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Artigo 67. Contratos de explotación de bens ou dereitos patrimoniais

1. Os contratos pira a explotación dos bens e dereitos patrimoniais adxudicaranse
por procedementos que garantan o respecto dos principios de igualdade,
publicidade e concorrencia, agás que polas peculiaridades do ben, a limitación da
demanda, a ursencia resultante de acontecementos imprevisibles ou a
singularidade da operación proceda a adxudicación directa. As circunstancias
determinantes da adxudicación directa deberán xustificarse suficientemente no
expediente.

2. Os contratos para a explotación dos bens ou dereitos patrimoniais non poden
ter unha duración superior a 20 anos, incluídas as prórrogas, salvo causas
excepcionais debidamente xustificadas. A petición do adxudicatario pódese
prorrogar o cont-ato por un prazo que non exceda da metade do inicial, se o
resultado da expl otación fíxese aconsellable esta medida.

3. A subrogaciór dun terceiro nos dereitos e obrigas do adxudicatario require a
autorización expiesa do órgano competente para adxudicar o contrato. O suxeito
que se subrogue debe reunir os mesmos requisitos que se üe esixiron para
contratar ao adxudicatario. Exceptúanse da áplicación destas normas os supostos
de subrogación forzosa legalmente previstos.

4. Pódense concertar contratos de arrendamento con opción de compra sobre
inmobles do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia con suxeición ás
mesmas normas cíe competencia e procedemento aplicables aos alleamentos.

•>•- •••• •''• Í • • - 1
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Artigo 68. Admiaistración e explotación de propiedades incorporais
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CAPÍTULO V
Alleamento e gravame

Sección la.
Disposicións xerais

Artigo 69. Bens < dereitos alleables

— ^
Admm.stracón x ; r a l da C o m u n i d a d e A ^ ordas ™nt dades
pubtoas .ns^eatais poden ser al.eados confonne as normas e l b t c t o t t

mesmas normas de competencia e procedemento que este.
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Artigo 70. Pagamento aprazado do prezo de venda

O órgano compelente para allear os bens ou dereitos pode admitir o pagamento
aprazado do prezo de venda, por un período non supenor a 10 anos ^semprTque
o pagamento das cantidades aprazadas se garanta sufícientementeTedlame
condicion resolutona explícita, hipoteca, aval bancario, seguro de ca^ción ou
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Artigo 71. Impoí ición de cargas e gravames.

Non se poden impoñer cargas ou gravames sobre os bens ou dereitos
patrimomais da C omunidade Autónoma de Galicia senón cos requisitos esixidos
para o seu alleamento.
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Artigo 72. Taxación

fsixTrádnnhettÓdClOS ^ •T ^ ^ P a t r i m o n i a i s d a Comunidade Autónoma
esixira unha axaoion pencial previa para determinar o seu valor de mercado nos

debidamente xusnficadas e autonzadas polo Consello da Xunta se considere
convemente o alk amento por un prezo inferior.
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Artigo 73. Trámites previos

Antes do alleamsnto dun ben inmoble ou dereito real procederase a depurar a
suuacon fls.ca e Kurídica deste, practicándose o deslindamento sTfora S
e mscnbmdoo no rexistro da propiedade se aínda non o estivera Zn obstañte
podense al ear sen suxeición a estas nom,as os bens resultantes de se^gactóS
ou reparcelaorons doutros de titularidade de quen os allee, ou en frá^te de
mscncon, deshn.lamento ou suxeitos a cargas ou gravames s e m l T e estas
» — 0 . 3 se poñan en coñecemen.o do adquiren.e e sexan a « s p "
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Sección2a.
Alleamento de inmobles ou dereitos reais

Artigo 74. Órgai os competentes para o alleamento

1. O órgano ccmpetente para allear os bens inmobles ou dereitos reais
pertencentes á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia é a
persoa titular da consellería competente en materia de patrimonio.

2. Son competentüs para acordar o alleamento dos bens inmobles e dereitos reais
pertencentes ás entidades públicas instrumentais, os órganos superiores
colexiados de goberno, sen prexuízo do disposto no artigo 26 desta lei.

3. Nos supostos previstos nos dous apartados anteriores, cando o valor do ben ou
dereito, segundo laxación, exceda de 3.000.000 de euros, o alleamento debe ser
autorizado polo Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da consellería
competente en materia de patrimonio, ou da entidade pública instrumental.

fj r i
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Artigo 75. Procedemento e formas de alleamento *

1. O procedememo de alleamento de bens inmobles ou dereitos reais iniciarase
sempre de ofício polo órgano competente para acordar p alleamento
xustificándose del)idamente no expediente que o ben ou dereito non é necesario
para o uso xeral ou o servizopúbliconinresultaconveniente asúaexplotación.

2. O alleamento dos bens inmobles ou dereitos reais pódese realizar mediante
poxa pública, por ;oncurso ou adxudicación directa.

O alleamento realizarase por bens individualizados ou mediante lotes.
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Artigo 76. Formas de alleamento

1. A forma ordiiaria de alleamento de bens inmobles ou dereitos reais do
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galieia é a poxa pública. Pódese
acordar o alleamento de bens inmobles ou dereitos reais do patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia por concurso cando aqueles, pola súa
situación, naturezu ou características, sexan adecuados para atender as directrices
derivadas das políticas públicas e, en particular, da política de vivenda.

2. A poxa realizarase á alza, podendo ser en acto público ou con presentación de
ofertas en sobre pochado e apertura en acto público; poderase acudir igualmente a
sistemas de poxa electrónica.

3. O tipo da poxa será fixado polo órgano competente para a incoación e
tramitación do procedemento de acordo coa taxación aprobada consonte ás
normas do artigo 49 desta lei.

4. No caso de que a adxudicación resulte fallida por non se poder formalizar o
contrato por causa imputable ao adxudicatario, o alleamento poderase realizar a
favor do licitador que presentase a seguinte oferta máis vantaxosaou proceder ao
alleamento directo do ben.

• ; V ! . \ 0 ( ~ ''>i¿- i / ' ; ••
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Artigo 77. Alleainento por adxudicación directa

Pódese acordar o alleamento de bens mmobles ou-dereitos reais do patrimonio da

s u 0 ™ A u Ó n o m a d e G a l i c i a P° r adxudicación directa nos seguintes

a) Cando o adquirente sexa outra Administración Pública ou, en xeral, calquera
persoa xundica de dereito público ou privado pertencente ao sector público.

h l ^ 0 ° a d t * d r e n t e s e x a u n h a entidade sen ánimo de lucro, declarada de
utihdade pubhca ou interés social.

c) Cando fose declarada deserta a poxa promovida para o alleamento ou esta
resultase falhda como consecuencia do incumprimento das súas obrigas por parte
do adxudicatano, sempre que non transcorrese máis de un ano dende a súa
celebracion. Neste caso, as condicións do alleamento non poden ser inferiores ás
anunciadas previamente ou a aquelas nas que se tivera producido a adxudicación.

d) Cando se trate de terreos que pola súa forma ou pequena extensión resulten
inedificable, predios rústicos que non cheguen a constituír unha superfície
economicamente «plotable ou non sexan susceptibles de prestar unha utilidade
acorde coa sua nat ireza, e a venda se efectúe a un propietario estremeiro.

Cando concorran varios interesados con igual dereito, resolverase a favor do
mellor postor, sen prexuízo do posterior dereito de retracto regulado no Código

e) Cando a venda se efectúe a favor de quen posúa un dereito de adquisición
preterente recofleci do por disposición legal.

f) Cando por razóis excepcionais se considere conveniente efectuar a venda a
favor do ocupante do inmoble.

g) Cando o valor de taxación do ben non exceda de 6.000 euros, e se incorporen
tres otertas ao proc ̂ demento sempre que sexa posible.
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Artigo 78. Alleainento de bens e dereitos Iitixiosos

1. Pódense allear bens inmobles ou dereitos reais litixiosos do patrimonio da

req™os ™ ^ ^ ™ ' ****" ^ ™ ohSGrvea °S S e § U Í n t e s

e x n ^ r / n %al[eTT ^ P ° X a PÚMÍCa' n° P r e g° de bases farase m^ciónexpresa e detallaca do obxecto, partes e referencia do litixio concreto que afecta
o ben ou dereno e deberase prever a plena asunción, por quen resulte
adxudicatano, dos nscos e consecuencias que deriven do litixio.

b) Nos supostos legalmente previstos de alleamento por adxudicación directa
debera constar nc expediente documentación acreditativa de que o adquirente

^ : : ^ ¡ ^ z £ I i t i x i o e que cofiece e asume ~ — s e

denritrdbo°s
l0H d°vr ^ r ' & ̂ ^ P O l ° adqUÍrente d a s ^nsecuencias e riscos

se llrdlf™ ^ Sl[SCttaSe ^ V6Z ÍnÍdad0 ° P rocedemento de alleamento e este
To Z r t H T ^ qUC n ° n f ° S e P ° S Í b l e ° cumP"mento do establecido
cumprimel M ' ^ ™ 8 6 aS a c t u a c i ó n s •* a fase que permita o seu

al le^r t 0 1 1 ^" 6 1 1 " C ° n S Í d e r a r a s e l i t i x io so d*nde que o órgano competente para o
o oceTd 0 C ° n S t a n C i a ^ ™ 1 d ° e X e r C Í C Í ° ' ««* ° ^ xurisdicional queproceda, da accion correspondente e do seu contido.
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Sección3a.
Alleamento doutros bens e dereitos

Artigo 79. Alleamento de mobles

1. A competencia para allear os bens mobles do patrimonio da Comunidade
Autonoma de Ga icia corresponde ao titular da consellería que os tefla adscritos
ou ao organo umpersoal de goberno da entidade pública instrumental á que
pertenzan, sen pre xuízo do disposto no artigo 26 desta lei.

2. A resolución dt alleamento implica a desafectación dos bens.

3. O alleamento ie bens mobles do patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia tera lugar ordinariamente mediante poxa pública á alza ou á baixa sen
prexuizo do disposto nesta lei e na Lei de contratos do sector público para os
supostos de pagamento en especie. •

O alleamento realizarase por bens individualizados ou mediante lotes.

4. Non obstante o anterior, o alleamento pode efectuarse de fonna directa cando
se dean os supostos previstos para a venda directa de bens inmobles, nos casos
que sexan de aplicación.

5. As normas reguladoras das poxas de bens inmobles serán aplicables con
caracter supletorio.
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Artigo 80. Alleainento de dereitos de propiedade incorporal

1. O alleamentc de dereitos de propiedade incorporal, será acordado pola
consellena ou entidade pública instrumental competente por razón da materia
previo informe favorable da consellería competente en materia de patrimonio.

2. No suposto prjvisto no apartado anterior, cando o valor do dereito segundo
taxación, exceda de 3.000.000 de euros, o alleamento debe ser autorizado polo
Consello da Xunla, por proposta da persoa titular da consellería competente por
razón da materia ou da entidade pública instrumental competente.

3. O alleamentc de dereitos de propiedade incorporal do patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia terá lugar ordinariamente mediante poxa
pubhca. Non obslante o anterior, o alleamento pode efectuarse de forma directa
cando concorra a gún dos supostos de alleamento por adxudicación directa dos
bens inmobles e os dereitos reais recollidos no artigo 77 desta lei.

4. Aplícanse suP; etoriamente ás poxas destes dereitos as normas establecidas
para as poxas de hens inmobles.
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Sección 4a.
Permuta de bens e dereitos

Artigo 81. Requisitos e procedemento para a permuta de bens e dereitos

1. Os bens e dereitos do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia poden
ser permutados cando por razóns debidamente xustificadas no expediente resulte
conveniente para o interese público, e a diferenza de valor entre os bens ou
dereitos que se trate de permutar, segundo taxación, non sexa superior ao
cincuenta por ccnto dos que o teñan maior. Se a diferenza fose maior, o
expediente tramiiarase como adquisición ou alleamento segundo o caso, con
pagamento de parte do prezo en especie.

2. A permutapodj ter por obxecto bens füturos sempre que sexan determinables.

3. As normas reguladoras do alleamento serán de aplicación á permuta de bens e
dereitos.

4. O órgano competente para a permuta pode instar a presentación de ofertas de
ínmobles ou dereitos para permutar, mediante un acto de invitación ao público ao
que se lle dará dif asión a través do medio que se considere adecuado.

No caso de presontación de ofertas a través do procedemento previsto neste
apartado, a selección do adxudicatario realizarase de acordo co establecido no
prego de condicióis previamente elaborado.

5. A diferenza de valor entre os bens que se vaian a permutar pode ser abonada
en metáhco ou mediante a entrega doutros bens ou dereitos de natureza distinta.
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Sección 5a.
Cesión gratuíta de bens e dereitos

Artigo 82. Suxeitos e contido da cesión

1. Os bens e der;itos patrimoniais da Comunidade Autónoma de Galicia poden
ser cedidos gratuitamente para a realización de fins de utilidade pública ou
interese social a outras administracións públicas, fimdacións públicas e entidades
sen ánimo de lucro, sempre que a súa afectación ou explotación non se xulgue
previsible.

2. As entidades públicas instrumentais só poden ceder gratuitamente os bens ou
dereitos da súa propiedade cando teflan atribuídas facultades para o seu
alleamento e non se considere procedente a súa incorporación ao patrimonio da
Administración xeral da Comunidade Autónoma.

3. A cesión pode ter por obxecto a propiedade do ben ou dereito, o seu usufruto
ou so o seu uso. En tódolos casos, a cesión comporta para o cesionario a obriga
de destinar os bens ao fin expresado no correspondente acordo.

4. Cando a cesión tefia por obxecto a propiedade de bens inmobles ou dereitos
reais, so poderán ser cesionarios o Estado e as entidades locais.

5. As cesións de vehículos a terceiros só poderán ter por obxecto a transmisión da
propiedade. O órgano competente para a cesión tramitará a correspondente baixa
en trafico confonrie ao disposto na lexislación específica.
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Artigo 83. Órgauos competentes para a cesión

1. A cesión de bens inmobles ou dereitos reais da Administración xeral da
Comumdade Autónoma de Galicia corresponderá á persoa titular da consellería
competente en materia de patrimonio.

2. A cesión de bens inmobles ou dereitos reais das entidades públicas
instrumentais sera acordada polo órgano competente para o seu alleamento sen
prexuizo do dispcsto no artigo 26 da presente lei.

3. A cesión de betis mobles do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia
e competencia do titular da consellería que tefia a adscrición do ben ou do órgano
umpersoal de gol)erno da entidade pública instrumental ao que pertenzan sen
prexuizo do disposto no artigo 26 da presente lei.

101

141119



XUlNTfflDEGHLICIfl

Artigo 84. Procedemento da cesión

1. As peticións de cesión gratuíta de bens ou dereitos do patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia dirixiranse ao órgano competente para
adoptar a cesión, se se tratase de bens ou dereitos da Admiíiistración xeral da
Comunidade Aurónoma de Galicia, e á entidade pública instrumental, se se
tratase de bens ou dereitos desta.

2. A petición indicará o ben ou dereito do cal se solicita a cesión e o fin ou fins a
que se destinará, así como de que se conta cos medios necesarios para o
cumprimento dos fins previstos.

3. O acordo de cesión de bens mobles leva implícita a desafectación dos bens.

m^:>.
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Artigo 85. Vinculación ao fin dos bens ou dereitos cedidos

1. Os bens e dereitos obxecto da cesión só se poden destinar aos fíns que a
xustifícan, e na ibrma e. coas condicións que se establezan no correspondente
acordo.

O acordo de cesi3n expresará o fín ou fíns concretos aos que o cesionario debe
destinar o ben ou dereito obxecto de cesión, así como as condicións as que se
someta.

2. Corresponde á consellería competente en materia de patrimonio e, no seu caso,
ao órgano unipersoal de goberno da entidade pública instrumental, verificar a
aplicación dos beis e dereitos ao fin para ao que foron cedidos, podendo adoptar
para isto cantas medidas sexan necesarias.

3. Para estes efectos, e sen prexuízo doutros sistemas de control que se poidan
arbitrar, os cesionarios de bens inmobles ou dereitos reais deben remitir cada tres
anos á consellería competente en materia de patrimonio ou á entidade pública
cedente a documentación que acredite o destino dos bens.

4. Cando os mobíes cedidos tivesen sido destinados ao fmprevisío durante un
prazo de catro anos, entenderase cumprido o modo, salvo que outra cousa
estivera establecica no pertinente acordo.

•w./\
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Artigo 86. Resol itión

1. Se os bens oedidos non se aplicasen ao fin sinalado dentro do prazo
micialmente fixado-no acordo ou deixasen de estalo con posteripridade se se
descoidasen ou itilizasen con grave quebrantamento, ou se incumprisen as
condicions do acordo, considerarase resolta a cesión e os bens reverterán á
administración ou entidade cedente.

2. Serán por con:a do cesionario o detrimento ou deterioración sufridos polos
bens cedidos, sen que sexan indemnizables os gastos en que incorrese para
cumprir as cargas ou condicións impostas.

3. A resolución da cesión será declarada polo órgano competente para o seu
outorgamento.

4. Na resolución c[ue declare a extinción da cesión determinarase, no seu caso a
indemnización polas deterioracións que sufrisen os bens, logo da determinación
da sua contía med ante taxación pericial.

I..' ,.;S/
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Artigo 87. Inscrición no rexistro da propiedade

Consonte ao ;stablecido pola lexislación xeral de patrimonio das
Admimstracións Públicas, a resolución pola que se declare a extinción da cesión
e a reversión do ben ou dereito será título suficiente para a súa inscrición no
rexistro da propiedade ou nos rexistros que procedan.

/W*J^::,
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^TÍTULOIV
Patrimonio empresarial

Artigo 88. Concí pto e réxime patrimonial

1. O patrimonic empresarial da Comunidade Autónoma de Galicia estará
constituído polas accións, títulos, valores, obrigacións, obrigacións convertibles
en accións, participacións societarias, dereitos de subscrición preferente,
contratos fmancisiros de opción, contratos de permuta fmancieira, créditos
participativos e outros susceptibles de ser negociados en mercados secundarios
organizados que sexan representativos de dereitos da Administración xeral da
Comumdade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, das sociedades
mercantís públicas autonómicas, e das sociedades reguladas no artigo 102.2 da
Lei 16/2010, dc 17 de decembro, de organización e füncionamento da
Administración xcral e do sector público autonómico.

Tamén formarán parte do patrimonio da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia os fondos propios das entidades públicas empresariais,
expresivos da achega de capital da Administración xeral, que se rexistrarán na
contabilidade patiimonial da Administración xeral da Comunidade Autónoma
como o capital aohegado para a constitución destes organismos. Estes fondos
xeran a favor da Administración xeral dereitos de participación na repartición das
ganancias da enticade e no patrimonio resultante da súa liquidación.

2. As entidades públicas empresariais axustarán a xestión do seu patrimonio a
esta lei. No non pievisto nela, axustaranse ao dereito privado, salvo en materia de
bens demaniais nos que serán de aplicación as disposicións reguladoras destos
bens.

3. As sociedades mercantís públicas autonómicas, así como as sociedades
previstas no artigo 102.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, axustarán a xestión
do seu patrimonio ao dereito privado sen prexuízo das disposicións desta lei que
lles resulten expresamente de aplicación.

\ .„•). . ; .,••..,

106

141124



XUNTflDEGflLICIfl

Artigo 89. Reeütruturación do patrimonio empresarial da Comunidade
Autónoma de Galicia.

1. O Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de
patrimonio, pode acordar a incorporación de accións ou participacións sociais de
titularidade da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a
entidades públicas instrumentais ou ás sociedades referidas no artigo 88.1 de'sta
lei. Igualmente, c Consello da Xunta pode acordar, por proposta da consellería
competente en rmteria de patrimonio, e previo informe favorable da consellería
interesada, a incc rporación de accións ou participacións sociais de titularidade
das entidades públicas instrumentais ou das sociedades referidas no artigo 88.1
desta lei, á Admir istración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estas operacións non están suxeitas ao procedemento de alleamento a título
oneroso de títulos representativos do capital.

2. Aos efectos do disposto no presente artigo, a Administración xeral da
Comunidade Autonoma de Galicia e as entidades públicas instrumentais ou as
sociedades refericlas no artigo 88.1 desta lei, adquirirán o pleno dominio das
accións recibidas dende a adopción do acordo correspondente, cuxa copia será
titulo acreditativo da nova titularidade, xa sexa para os efectos do cambio das
anotacións en conta e en accións nominativas, como para os efectos de calquera
outra actuación administrativa, societaria e contable que sexa preciso realizar. As
participacións accionariais recibidas rexistraranse na contabilidade do novo
titular polo mesmo valor neto contable que tiñan no anterior titular á data do
devandito acordo, sen prexuízo das correccións valorativas que procedan ao final
do exercicio.

3. As operacións de cambio de titularidade e reordenación intema do patrimonio
empresarial da Ccmunidade Autónoma de Galicia que se realicen en execución
deste artigo non eítán suxeitas á lexislación do mercado de valores nin ao réxime
de oferta pública de adquisición, e non dan lugar ao exercicib de' dereitos de
tanteo, retracto ou calquera outro dereito de adquisición preferente que estatutaria
ou contractualmente puidesen posuír sobre estas participacións outros accionistas
das sociedades das que sexan transferidas as participacións ou, de ser o caso,

„ t e r c e i ros a esas sooiedades, nos mesmos termos previstos na lexislación xeral de
, r í " " pateimonio das Administracións Públicas para o sector público empresarial da

Adftíihistración xeral do Estado.

!*!.?] A S e r a transfírencia e reordenación de participacións societarias que se
L^j a l l C f^ C n a P l i c a d ó n d e s t a n o r m a non pode ser entendida como causa de
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modificación ou de resolución das relacións xurídicas que manteñan tales
sociedades.

5. As transmisiór s patrimoniais, operacións societarias e actos derivados, directa
ou indirectamente, da aplicación do disposto nos apartados.anteriores, así como
as achegas de for dos ou ampliacións de capital, están exentos de calquera tributo
autonómico ou local. Igualmente, os aranceis dos notarios e rexistradores da
propiedade e mercantís que interveñan nas transmisións, operacións e actos
mencionados reduciranse na mesma contía establecida na lexislación xeral de
patrimonio das Administracións Públicas para o patrimonio empresarial da
Administración xsral do Estado.
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Artigo 90. Ache^as de bens e dereitos

1. O Consello da Xunta poderá acordar a achega, por proposta da consellería
competente en ir ateria de patrimonio e a iniciativa da consellería ou entidade
pública instrumental interesada, de bens e dereitos patrimoniais da
Administración xeral da Comunidade Autónoma ou das entidades públicas
instrumentais, ás sociedades referidas no artigo 88.1 desta lei, e ás entidades
públicas empresariais.

2. Nestes casos, o informe de expertos independentes previsto na lexislación
mercantil substiti; irase por un informe de taxación nos mesmos termos previstos
para as sociedadss mercantís estatais na lexislación xeral de patrimonio das
administracións piíblicas.
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Artigo 91. Utiliaación de bens do patrimonio da CommiWade Autónoma de
Galicia

A consellería ccmpetente en materia de patrimonio, a petición da sociedade
ínteresada e provio informe da consellería da que dependa, pode permitir a
utilización polas sociedades referidas no artigo 88.1 desta lei, de bens e dereitos
do patrimomo ds Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e
das entidades públicas instrumentais para o cumprimento dos fins e a xestión dos
servizos públicos que teñan encomendados, por calquera dos medios previstos
nesta lei.
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Artigo 92. Inventario patrimonial

1. As sociedades referidas no artigo 88.1 desta lei formarán un inventario dos
bens e dereitos áos que sexan titulares ou utilicen, procedendo a súa remisión á
consellería comp;tente en materia de patrimonio no primeiro trimestre de cada
ano.

2. A consellería competente en materia de patrimonio pode ditar instrucións
respecto á formación e actualización deste inventario.

\j

M0;
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Artigo 93. Adqu isición de títulos representativos do capital

1. A adquisición ?ola Administración xeral da Comunidade Autónoma, de títulos
representativos do capital, cotas ou partes alícuotas de sociedades, así como de
ftituros ou opcións, corresponde ao Consello da Xunta, por proposta da
consellería comp;tente en materia de patrimonio, oída a consellería interesada
por razón da materia.

2. A adquisición por unha entidade pública instrumental ou polas sociedades
refendas no artigo 88.1 desta lei, de títulos representativos do capital, cotas ou
partes alícuotas de sociedades, así como de ftituros ou opcións, será autorizada
polo Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de
patnmonio, oída a sociedade ou entidade pública instrumental interesada por
razón da materia.

Corresponde acordar esta adquisición nas entidades públicas instrumentais ao
órgano superior colexiado de goberno.

3. A adquisición pode realizarse en mercados secundarios organizados oü fóra
dos mesmos, de oonformidade coa lexislación vixente, e por calquera acto ou
negocio xurídico.

4. Cando os títulos ou valores coticen nalgún mercado secundario organizado o
prezo de adquisición será o prezo de cotización que estableza o mercado no
momento e data da operación. En caso contrario, o acordo de adquisición por
compra determinsrá o procedemento para fixar o importe da mesma que non
poderá superar o seu valor teórico segundo os métodos de valoración
comunmente acep :ados.

5. A adquisición cle obrigacións convertibles en accións, dereitos de subscrición
preferente, créditcs participativos e outros títulos análogos efectuarase, no que
non resulte incom])atible coa natureza da operación, de conformidade co previsto
nos apartados anteriores.

!

6. A formalización no nome da Administración xeral da Comunidade Autónoma
^ p G ^ S d e Galicia das adquisicións reguladas neste artigo corresponde á persoa titular do

' ^ n t r o directivo competente en materia de patrimonio ou persoa en quen delegue

v#
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Artigo 94. Custodia de títulos-valores

Os títulos valores ou os resgardos de depósito correspondentes serán custodiados
pola consellería competente en materia de patrimonio.
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Artigo 95. Alleamento de títulos representativos do capital

1. O alleamento de títulos representativos do capital, cotas ou partes alícuotas de
sociedades corresponde ao Consello da Xunta, por proposta da consellería
competente en materia de patrimonio, prévia audiencia da consellería interesada
por razon da materia.

2. O alleamento f or unha entidade pública instrumental de títulos representativos
do capital, cotas ou partes alícuotas de sociedades será autorizado polo Consello
da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de patrimonio
materia k ^ ^ ^ ^ 0 * i n s t r u m e n t a l ^eresada por razón da

Corresponde acordar este alleamento nas entidades públicas instrumentais ao
organo supenor colexiado de goberno.

3. O alleamento ie valores representativos do capital de sociedades mercantís
autonomicas que sexan de titularidade da Administración xeral da Comunidade
Autonoma de Galicia ou das entidades públicas instrumentais poderase realizar
en mercados secmdarios organizados, ou fóra destes, de conformidade coa
iexislacion vixentc e por medio de calquera acto ou negocio xurídicp.

4. Cando os títulos ou valores coticen nalgún mercado secundario organizado o
prezo de alleameito será o prezo de cotización que estableza o mercado no
momento e data da operación. Noutro caso, o órgano competente para o
alleamento deterrrinará a forma do mesmo, que pode ser o concurso ou a poxa
pubhca, salvo que se acorde motivadamente a adxudicación directa cando
concorra algún dos seguintes supostos:

a) Existencia de limitacións estatutarias á libre transmisibilidade das accións ou
existencm de derei tos de adquisición preferente.

b) Cando o adquirente sexa calquera persoa xurídica de dereito público ou
pnvado pertencent^ ao sector público.

c) Cando fose declarada deserta unha poxa ou esta resulte falida como
^onsecuencia do incumprimento das súas obrigas por parte do adxudicatario
^este caso a verida directa deberá efectuarse no prazo dun ano dende a
cerj^bracion da poxa, e as súas condicións non poderán diferir das publicitadas

4>m a poxa ou daq aelas en que se producise a adxudicación.

/•'V'
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d) Cando a venda se realice a favor da propia sociedade nos casos e coas
condicións e requisitos establecidos na lexislación mercantil.

5. O alleamento ie obrigacións e títulos análogos efectuarase, no que non sexa
mcompatible coa natureza da operación, de conformidade co previsto nos
apartados anterioies.

6. A formalización no nome da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia dos albamentos regulados neste artigo corresponde á persoa titular do
centro directivo competente en materia de patrimonio, ou persoa en quen
delegue. M

éfQAÜ$f\ \
'•'¡•'>\
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TÍTULOV
Xestión e optimización na utilización dos edifícios administrativos.

CAPÍTULO I
Normas xerais

Artigo 96. Edificios administrativos

1. Terán a considcxación de edifícios administrativos os seguintes:

a) Os edifícios e locais da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e das entidades públicas instrumentais, afectados a usos administrativos
de caracter xeral, mnto se se tratasen de oficinas e dependencias auxiliares destas

b) Os destinados a outros servizos públicos que se determinen
regulamentariame ite.

c) Os edificios dc patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia que sexan
susceptibles de sta: destinados aos fins expresados nos parágrafos anteriores
mdependentementí do uso ao que foran dedicados.

2. Aos efectos previstos neste título, asimílanse aos edificios administrativos os
terreos adquindos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma e as
entidades pubhcas instrumentais para a construción de inmobles destinados a
algun dos fíns smalados nos parágrafos a, e b, anteriores
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CAPÍTULOJI
Principios de xestión e competencias

97. Principios di5 xestión

1. Na xestión dos edifícios administrativos serán observados os principios de
efícacia, efíciencia, racionalización e sustentabilidade, procurando a optimización
dos investimentos. e avaliando, en cada actuación, a incidencia ou impacto que a
súa implantación podería xerar no desenvolvemento urbano e na calidade dos
servizos a prestar.

2. A planificación global e integrada dos programas de actuación destinados a
satisfacer as necesidades de inmobles destinados a usos administrativos, o
establecemento d^ criterios xerais e uniformes de asignación e utilización'de
espazos, correspoüderá á consellería competente en materia de patrimonio.
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98. Competencias

características técnicas e construtivas.
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TÍTULO VI
Relacións interadministrativas

CAPÍTULO I
Convenios entre Administracións Públicas

Artigo 99. Contido dos convenios

1 A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades

núbHca's ^ ^ P ° d e n , C e l e b r a r c o n v ^ con outras administracións
pubhcas ou con persoas xurídicas de dereito público ou de dereito privado
pertencentes ao 5ector público, co fin de ordenar as relacións de ca Icter

S Z S L T t asnun determinad0 ámbit0 ou de realizar actuación

patrimon^ ^ * ̂  ^ * ̂ 0 5 d ° S S e u s r e s P e c t i v o s

2. Os convenios patrimoniais poden conter cantas estipulacións se estimen
necesarms ou convementes para a ordenación das relacións patrimoniais entre as

2 r ; n t e T SCmpre ̂  n ° n SCXan C° n t r a r i a s ao interese Público, aoordenamento xundico ou aos principios da boa administración.

LLCr°nCvSÍÓHn de í a l q
v

U e r a C ° n V e n Í ° P a t r i m o n i a l «quirirá o informe previo da
Asesona Xundica da Xunta de Galicia ou do órgano ao que corresponda o
asesoramento xurídico da entidade pública instrumental. o r r e s P ^ d a o

tZterZtZ Pat?m°nÍa;S de natUreza declarativa non producirán efectos de
caracter patnmomal en tanto non sexan tramitados os correspondentes
procedementos qw. sexan esixibles consonte a esta lei. correspondentes

5. A formalización dun convenio patrimonial de natureza executiva requirirá a
necesana t r a m i t a c i ó n p r e v i a d o § p r o c e d e m e n t o s ^

para cada negocio xurídico patrimonial. Unha vez asinados, constituirán título
sufíciente para mscribir no rexistro da propiedade ou noutros rexSros as

ZTZltZTTT*mesmos'consonte ao establecido p°la l e "
xeral do patnmomo das admimstracións públicas.

x^i.-i^i z,.sjy
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patrfmon1^ ^*™ C ° m p e t e n t e s P a r a a c e l e b ™ ™ de convenios

n a t H ^ m P e t . n C Í L P a r a C e l e b r a r C ° n V e n Í 0 S P a t r i m o n i a ^ sobre bens e dereitos do
patnmonio da Admmistración xeral- da Comunídade Autóhoma de Galicia
corresponde a persoa titular da consellería competente en materia de patrimonio.

2. Os órganos unipersoais de goberno das entidades públicas instrumentais poden
celebrar convenios sobre bens e dereitos do seu patrimonio.

3 , oh A e^o e r a S ^ 1 ^ d í , d i f e r e n t e s consellerías e os órganos unipersoais de
goberno das entulades púbhcas instrumentais poden celebrar convenios para a
ordenacron das facultades que lles correspondan sobre os bens e dereitos que
tivesen adscntos organicamente, previo informe favorable do centro directivo
competente en materia de patrimonio.
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CAPÍTULO III
Réxime de xestión urbanística dos bens públ

Artigo 101. Comunicación de actuacións urbanísticas

1. Sen prexuízo das publicacións que fosen preceptivas, a aprobación inicial a

será^ nLfí^H 6 , ° Pf i m o n i o d a Comunidade Autónoma de Galicia
seran noüfícadas polo concello, á consellería competente en materia de
patnmomo, ou á entidade pública instrumental titular dos mesmos.

2. Os prazos para formular alegacións ou interpor recursos, de ser o caso fronte

z r ^ £ z ^ sr
c t o de c o m u n i c a c i ó n—a—*•» •

D l a ü ° a ^ ^ T S : . p r ° d u Z a U n h a m°difícación de uso nos instrumentos de
CnZTrTT 7?m ° , q U e afCCte a benS e dereitos de titularidade da
Comunidade Autonoma de Galicia fora dos supostos previstos no parágrafo
pnmeiro sera precepüva a notifícación de dito feito á consellería competenfe en

^ X ^ z — ^ r — ! de §obem°das —s ^ z

ICOS

V <*&^ i 'Q
• ^

'& 1
5 V * ? *

•$*

-6.

-̂ ,

'Ov'
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Artigo 102. Execución do planeamento

1. As cesións e demais operacións patrimoniais sobre bens e dereitos do
patnmomo da Comunidade Autónoma de Galicia que deriven da execución do
planeamento réxense polo disposto na lexislación urbanística, con estrita
aphcacion do prmcipio de equidistribución- de benefícios e cargas. Son órganos
competentes para acordalas, os mesmos previstos nesta lei para a operación
patnmonialdequssetrate.

2. A incorporación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, e das entidades públicas instrumentais a actuacións de execución do
planeamento, coa achega de bens inmobles ou dereitos sobre os mesmos
pertencentes ao patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia esixe adhesión
expresa da consellería competente en materia de patrimonio ou da entidade
pubhca instrumerlal. Corresponde a estes mesmos órganos a realización dos
dfpkneamento^^ ^ ^ & P a r t Í C Í p a d Ó n n a s d e v a nditas actuación de execución

Cando nestas actuacións urbanísticas estean afectados bens ou dereitos
demamais, será necesario con carácter previo á adhesión, a desafectación dos
nicomos.
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Artigo 103. Réxime urbanístico dos inmobles do patrimonio da Comunidade
Autonoma de Galicia

En ningún caso a cualificación que o planeamento urbanístico outorgue aos bens
inmobles do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia<leterminará por si
mesma a afectación ou desafectación dos mesmos ao dominio público

L-<'<
V

,-..,„ s

Í * * * ¡ '•= i

. .-•.'v/
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TÍTULO VII
Protección e dofensa do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia

CAPÍTULO I
Obriga de protexer e defender o patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia

Artigo 104. Obriga de protección e defensa

1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades
pubhcas instrumentais, están obrigadas a protexer e defender os seus respectivos
patnmonios por ;alquera dos medios previstos pola lexislación vixente e en
particular mvestgando e inventariando os bens e dereitos que os integran
P — n d o as anotacións e inscricións rexistrais que procedan, exercendo as
potestades admimstrativas orientadas á súa defensa e interpoñendo as accións
admimstrativas e xudiciais que sexan pertinentes.

2. Toda persoa, física ou xurídica, pública ou priva'da, que teña ao seu cargo bens
ou dereitos do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, estará obrigada
a velar Po a sua custodia, conservación e defensa e, no seu caso, pola súa

~ ^ r 7 n ^ C U m p r Í m e n t° d0S fins Pa ra o s q - foron destinados, e será
responsable dos danos, prexmzos e incumprimentos sobrevidos, pola súa perda
detenoramento ou inadecuado uso ou destino.
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Artigo 105. Deber de colaboración

1. As autoridades, ftincionarios e persoal en xeral ao servizo de calquera
admmistracion pubhca de Galicia, e das entidades públicas instrumentais, están

da C O ^ ' / H 1 T ^ P T n Í Ó n 6 d6fenSa d°S benS e dereitos d0 P a « oda Comumdade Autonoma de Galicia. A tal efecto, deben facilitar aos órganos
competentes en matena de patrimonio cantos datos, documentos ou informes lles

a T n w n ü f°S' P ° ñ e r n ° ^ e U COñecemento os fe i t°s q ^ poidan ser lesivos para
a integndade fisica ou xurídica destes bens e dereitos e prestar auxilio en cantos
labores sexan pre.isos para unha axeitada protección e defensa deste patrimonio.

2. O persoal ao servizo doutras administracións públicas e das súas entidades os
notanos e rexistradores da propiedade, os cidadáns en xeral, colaborarán na

A u t n Z H r Ta bCnS C d e r d t ° S d° Patrim°nio da Comunidade
Au onoma de Galicm nos termos que se establecen na lexislación xeral en
matena de patnrr onio das Administración Públicas respecto da cooperación na
defensa dos patnmonios públicos, e de ser o caso, na normativa sectorial de
aphcacion que así o ímpofla.

3. A Policía Auionómica de Galicia colaborará na protección e defensa do
patnmonio da Comunidade Autónoma e prestará a asistencia que se precise para
a execudon forzosa dos actos que se diten nesta materia, sen prexuízo da
cooperacion do resto de Forzas e Corpos de Seguridade

^ O Í T G Í : - . ,

p»^X:>-'"
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CAPÍTULOII
Medios de protección dos bens e dereitos públicos

Sección la.
Inventa.rio Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia

Artigo 106. Con<:epto

1. O Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia é
o instrumento de apoio á xestión patrimonial no que se deixa constancia de todos

, ?ncn™l 6H f , qUC Í n t e g m n ° P a t r i m o n i o d a Comunidade Autónoma,
incorporando os datos necesanos para á súa identifícación e os que resulten
precisos para reflectir a súa situación xurídica, as limitacións que p o k ter a súa
disposicion e o destmo ou uso a que estean a ser dedicados.

O labor de inventario comprende a valoración dos bens e dereitos inventariados
determinada consonte ao establecido polo artigo 49 dssta lei.

As operacións patrimoniais relativas aos bens e dereitos que deben formar parte
do Inventano X.ral de Bens e Dereitós da CfiiOunidade Autónoma íerán

Z ^ Z S S ^ S S ^ d e forma indivídual ou — «
2. Quedan excluídos do Inventario Xeral os bens e dereitos que fosen adquiridos
co proposito de d.volvelos ao tráfico xurídico patrimonial de acordo 1 seus
tms peculmres ou para cumprir cos requisitos sobre provisións técnicas
obngatonas, asi como os bens de natureza consumible de vida útil inferior a un
ano. Tampouco serán obxecto de inventario aqueles bens mobles que teflan un

^ r ^ Z ^ Z a° HmÍte - - fí- I* — colpetente Z

írc^S/ff\l t í tU l°S r eP r e sen ta t iV0S do capital de sociedades mercantís
propiedade da Admimstració» xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das

contl rn Í U f^ Í n s í r T e n t a i s ' quedarán reflectidos na correspondente
contabilidade patnmonial, de acordo cos principios e as normas que lles sexan de

^ ? ^ 1 0 ? ' ^ m c l m r a n s e n u n inventario de carácter auxiliar que deberá estar
cóordinado co sistetna de contabilidade patrimonial.

« 1 ^ 0 ^ e n t a n o Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia
¿t^MT U ̂ ieXÍStr0 PÚbHC0 C ° S dat0S reflectidos nel' así ^ o os

^ ^ S S í n ^ ^ TgaC1°n °U exP lo tac ión estatí^ica, constitúen infbrmación
ata**.^apoio para a xesiion interna e a definición de políticas da Administración xeral
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da Comumdade Autonoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais
Estes datos non producen efectos fronte a terceiros nin poden ser utílizados para
facer valer dereitos fronte á Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, ou as entidades públicas instrumentais.

5. Regulamentariamente estableceranse as condicións e termos nos que os
terceiros poden ter acceso aos datos do Inventario Xeral de Bens e Dereitos.
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Artigo 107. Com petencias, estrutura e organización

1. A formación e actualización do Inventario Xeral de Bens e Dereitos da
Comunidade Autónoma de Galicia estará a cargo da consellería competente en
matena de patnmomo. As consellerías e as entidades públicas instrumentais
actuaran como órganos auxiliares debendo manter actualizados os seus datos e
remitirllos para a súa inclusión á consellería competente en materia de
patnmonio. Tamén deberán colaborar neste labor os terceiros que, de acordo coas
disposicions desta lei, poidan dispoñer dun título habilitante para o uso de bens
pubhcos.

2. As normas relativas á elaboración, actualización e soporte do Inventario Xeral
de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia determinaranse
regulamentariamente.

3. A consellería competente en materia de patrimonio levará directamente o
inventario correspondente aos seguintes bens e dereitos da Comunidade
Autonoma, xa sexan demaniais ou patrimoniais: - -

a) Os bens inmobles e dereitos reais de titularidade da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Os dereitos de arrendamento e calquera outro de carácter persoal en virtude
dos cales se lle atribúa á Administración xeral da Comunidade Autónoma de
ualicia o uso ou gace de inmobles alleos.

c) Os valores mobiliarios e os títulos representativos de accións e participacións
no capital de sociedades mercantís, ou de obrigas emitidas por estas.

4. As consellerías levarán o inventario dos bens mobles adquiridos ou utilizados
por estas e dos dereitos de propiedade incorporal xerados pola súa actividade ou
dos que tenan encomendada a administración e xestión, sen prexuízo doutros
rexistros, catálogos ou inventarios de bens e dereitos que estean obrigadas a levar
en virtude de normas especiais.

Aíá>? a d a e n t i d a d e P iblica instrumental debe formar e levar o inventario dos bens e
dfei|itos da súa titularidade.

U % * r ° a / n 7 n t a n o s WQ> consonte ao establecido nos apartados anteriores, deben
- i pn^: e levar as consellerías e as entidades públicas instrumentais, forman parte

<sy
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do Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia
garantirase a sua plena actualización e funcionamento integrado,
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Artigo 108. Cusiodia de títulos

L A custodia c.os documentos, escrituras públicas e títulos que acrediten

27TcoZn7Tf7n b e n V dCreÍtOS d° P a t r Í m°n Í 0 da AdministfacSxera da Comumdade Autonoma de Galicia, ao que fai referencia o parágrafo 3
do artigo antenor, correspóndelle á consellería competente en materia de
patnmomo Non obstante, os soportes dos títulos derivados de procedementos de

e T r X T d S a r a ° b r dC i n f r a — hidráulicas, ^ transport d
c l e l l na " Í 6 ^ ™ ^ d e r e o^nización da propiedade, custodiaranse na
consel ena que os promova, sen prexuízo do seu directo acceso pola consellería
competente en matena de patrimonio para o desenvolvemento das a c S d e s
que lle son propia 5 neste ámbito. vmdaes

A custodia dos documentos, escrituras públicas e títulos que acrediten
representen ou materialicen bens mobles e dereitos de propiedade incomoraí
corresponderá a cada consellería competente por razón" da JZeTt
conformidade co cüsposto no punto 4 do artigo anterior. No caso dos S s d
propiedade incorporal as consellerías deberán remitir unha copia á consellería
competente en materia de patrimonio. ^onsenena

2 A custodia dos lítulos relativos a bens e dereitos dos patrimonios das entidades
pubhcas instrumer tais correspóndelle a estas, debendo remitir copia á con eHería

Z d 6s a T da:erÍa ^ P a t r T n Í ° d ° S rdatÍVOS a ° S S£US bens^nmobles g"
inventar o C° SP°St° ^ "**> ^ 2 ^ U e d e n e x c l u í d « s ^o
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Sección2a.
Réxime rexistral

Artigo 109 Inscrición e anotación rexistral dos bens e dereitos do
patnmonio da Comunidade Autónoma de Galicia

1. Os bens e dereitos do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia
susceptibles de inscrición, tanto demaniais como patrimoniais, deberán
inscnbirse nos correspondentes rexistros da propiedade. Non obstante a
inscncion sera potestativa no caso de arrendamentos inscribibles consonte á
lexislacion hipotecaria.

2. A inscrición nc rexistro da propiedade axustarase ao establecido na lexislación
hipotecana e na nonnativa de aplicación xeral ao patrimonio das administracións
puuiicas.

Por certificación administrativa poderanse cancelar as inscricións a favor da
Comunidade Autónoma logo de que quede acreditada a inexistencia actual ou
imposible localización física do inmoble. Igualmente, a certificación
administratiya ou a orde estimatoria dunha reclamación previa ao exercicio de

e x i Z t / T ^ I ^ l 0 ^f1116 ^ P r ° c e d e r á r e c t i ^ i ó n da inscrición
existente a favor da Comunidade Autónoma sobre un ben ou dereito, cando se
tena reconecido mellor dereito ou preferencia do título dun terceiro.

3 As comunicacións que de acordo coa lexislación xeral en materia de
patnmomo das Administracións Públicas deben de realizar os rexistradores da

excesos H ^ V í P r ° m O d Ó n ^ Í n S C r Í d Ó n d ° S b 6 n S e d e r e i t o s P ú b l i c o« ' Porexcesos de cabida e inmatnculación de predios estremeiros con outros

n e r s o a T Z ^ " ^ 8 ^ x e r a l d a Comunidade Autónoma, efectuaranse á
persoa itular do centro directivo competente en materia de patrimonio. No caso
das entidades pubhcas instrumentais a comunicación dirixirase ao órgano
unipersoal de goberno. B

Con independencü do sinalado no parágrafo anterior e da xenérica obriga de
colaboracion na protección e defensa do patrimonio da Comunidade Autónoma
os concellos de Gahcia darán inmediata conta aos titulares dos órganos indicados
no paragrafo antenor, dos edictos remitidos polos rexistros da propiedade con
« v o da inmatnculación ou exceso de cabida de predios estremeiros con outros
do |knmonio da C omunidade Autónoma

Í L - W ^ 1 3 1
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Artigo 110. Coiripetencia

1. Os bens e de::eitos de titularidade da Administración xeral da Comunidade
Autónoma inscnbiranse no rexistro da propiedade a nome da Comunidade
Autónoma de Galicia pola consellería competente en materia dé patrimonio
Tamén correspoiderá a esta consellería a presentación das altas, baixas e
modifícacións na descricións de inmobles no rexistro administrativo do Catastro
Inmobiliario.

2. Non obstante, corresponderá á consellería que tivera adquirido para o
patrimonio da Administración xeral da Comunidade Autónoma un ben ou dereito
no exercicio cla potestade expropiatoria ou no desenvolvemento de
procedementos de reorganización da propiedade, a súa inscrición no rexistro da
propiedade e incorporación ao Catastro Inmobiliario, todo elo sen prexuízo da
cumprimentación do disposto nos artigos 107 e 108 desta lei, aos efectos do seu
inventario e custodia de títulos.

3. As inscricións, anotacións e altas noutros rexistros a nome da Comunidade
Autónoma de Galicia, corresponderán á consellería que tivera adquirido o ben ou
dereito para o patrimonio da Administración xeral da Comunidade Autónoma,
sen prexuízo da cumprimentación do disposto nos artigos 107 e 108 a efectos do
seu inventario e custodia de títulos.

4. Os bens e derdtos de titularidade das entidades públicas instrumentais serán
mscntos por esta> ao seu propio nome. Unha certificación de cada inscrición,
anotación ou alia no rexistro correspondente será remitida á consellería
competente en materia de patrimonio, xunto cunha certificación gráfico-
descntiva do Catastro no caso de tratarse de inmobles.
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Artigo 111. Actos declarativos con transcendencia rexistral

1. Os actos de de:laración de obra nova, mellora e división horizontal de aredios

acordados pola consellería competente en materia de patrimonk)

2. Respecto dos bens inmobles das entidades públicas instrumentais as actuacións
reguladas por este artigo serán acordadas polo órgano unipersoal de gobemo
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Sección 3a.
Aseguramento

Artigo 112. Aseguramento

cub0eSrtosnnorderertOS H° p a t r i m ° n i ° d a C°munidade Autónoma de Galicia estarán
cubertos por pohza de aseguramento cando veña establecido legalmente así

s i s t s j s r con™iente p o i°- — *¿*~¿¿
2. Os concesionarios, cesionarios, usufrutuarios e titulares en xeral de dereitos de

A u ^ o l T ? 1 ! 1 ^ 0 S ( í r e °S bCnS °U derCÍt0S d° Patrim°nio da Comunidade
Autonoma de Galicia poderan ser obrigados a asegurar estes bens e dereitos de
acordo co que se estableza no correspondente título habilitante.
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CAPÍTULO III
Defensa dos bons e dereitos do patrimonio da Comunidade Autónoma de

Galicia

Sección la.
Disposicións xerais

Artigo 113. Defeiasa dos bens e dereitos

1 A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades
pubhcas instnimentais presentarán as accións xudiciais e desenvolverán a
ac uacons admimstrativas que sexan pertinentes para a defensa d s e u
patnmonio, e d,sporán das seguintes facultades e prerrogativas:

a) Inspeccionar os bens e dereitos dos seus patrimonios e investigar a situación
daqueles que presumiblemente lle pertenzan. situacion

b) Deslindar en ví¡i administrativa os inmobles da súa titularidade.

c) Recuperar de of icio a posesión sobre os seus bens e dereitos.

d) Desafmzar en vía administrativa aos posuidores dos inmobles demaniais unha
vez extinguido o título que ampara a súa tenencia. emdmais, unna

2 De acordo co establecido na normativa estatal, contra os actos administrativos

t ^ : ~ ° T i faCUltadeS ^ P°teStadeS n°n Se admitirán ^interditais ou para a tutela sumaria da posesión das previstas na lei de
axuizamento cvjl, e só poderán ser recorridos perante a orde xurisdidonal
contencioso-administrativa por infracción das normas sobre c c ^ S S ^
procedemento, logo de se ter esgotado a vía administrativa. C o m P e t e n c i a e

dereitoqdUenPrn° 77™ ^ VOtestades s e consideren prexudicados no seu
dereito de propiedade ou noutros de natureza civil poderán interpoñer as accións
pertmentes perante a xurisdición civil, logo de presentar a reclaLción previa en
via admimstraüva contemplada na normativa basica estatal en ma'eria rlxime

^ n d l C ° d a s a d ^ s t r a c i ó n s públicas e do procedemento administrativo c c ^ T

r ^ - ^ S r t " f t r a m " a c i 6 n d e calOu«a procedemento administrativo resulten
/ í & S Í e * t T T' t 0 S P a W m ° n Í O d a C°™™^ Autónoma de Galicia,^^^^z^x,competente para a súa defensa deu.
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A falta de cumpnmentación deste trámite nos procedementos fle competencia da
Admimstracion xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, e dás entidades
pubhcas instrumentais, determinará a nulidade de pleno dereito do acto que se
ditose, se se tratase de bens ou dereitos de dominio público, e a súa anulabilidade
se losen de caracter patrimonial.

Regulamentariamente establecerase un procedemento para dilucidar os conflitos
nos que sobre bens ou dereitos da Comunidade Autónoma poidan concorrer
diferentes intereses ou utilidades, públicas ou sociais, na tramitación de
expedientes admmistrativos pola Administración xeral da Comunidade
Autonoma ou polas entidades públicas instrumentais.
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Artigo 114. Competencia para a defensa dos bens e dereitos

1. A interposicion de reclamacións, requirimentos, recursos e calquera outra
actuación administrativa en defensa do patrimonio inmobiliario da
Administración xeral da Comunidade Autónoma e o exercicio das facultades e
prerrogativas enunciadas no artigo anterior correspóndelle á consellería
competente en materia de patrimonio, agás que, para determinados bens ou
dereitos, legalmente se atribúa o exercicio das facultades dominicais a outro
departamento ou, en concreto, algunha das competencias enunciadas.

Corresponderalle á persoa titular de cada consellería, o exercicio das actuacións
administrativas en defensa do patrimonio mobiliario e demais dereitos adscritos,
así como a potestade de desafiuzamento en relación cos bens que teñan en
adscrición.

2. Nas entidades públicas instrumentais, correspóndelle ao órgano unipersoal de
gobemo a competencia para exercer as facultades e prerrogativas de defensa do
seu patrimonio.

3. As entidades públicas empresariais que por lei teñan que adecuar a súa
actividade ao ordenamento xurídico privado, só poden exercer as potestades
enumeradas no ar:igo anterior para a defensa dos seus bens e dereitos demaniais.

4. A representacion e defensa xudicial do patrimonio da Comunidade Autónoma
correspóndelle á Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia ou ao órgano de
asesoramento xurídico da entidade pública instrumental.

5. Calquera persoa pode pedir o exercicio de actuacións en defensa dos bens e
dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo da valoración da súa
procedencia.

^ % A D H ^
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Sección 2a.
Inspección e investigación de bens e'dereitos

Artigo 115. Facultade de inspección e investigación

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, e as entidades
pubhcas mstrumentais, teñen a facultade de inspeccionar o seu patrimonio e de
investigar a situación dos bens e dereitos que presumiblemente formen parte del
co fin de determinar a súa titularidade de non lle constar de modo certo

- • : - . \

; • " • - • ' /

TT#S¥';:'"'
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Artigo 116. Procedemento de inspección

1 - A inspección de bens e dereitos do patrimonio da Comunidade Autónoma para
a sua identificacion ou para a comprobación do seu estado de conservación uso
ou destino, podese efectuar en calquera momento, sen prexuízo do seu anuncio
previo de ser procedente ou considerarse oportuno, e da necesidade de obter a
pertmente autonzación xudicial cando afecte á intimidade das persoas ou á
inviolabihdade do domicilio e non se aceptase voluntariamente a súa execución.

2. A resistencia á inspección determinará a súa execución forzosa, logo de
apercibimento, para o que se poderán impoñer tres multas coercitivas sucesivas
do tres, o sete e o quince por cento do valor de inventario dos bens ou dereitos
que s e pretendan inspeccionar. De persistir a resistencia á execución ou de
estimarse mais conveniente por razóns de efícacia ou urxencia, procederá a súa
execucion forzosa subsidiaria e, no seu caso, a directa compulsión sobre as
persoas, para o que se poderá solicitar o auxilio das Forzas e Corpos de
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Artigo 117. Procedemento de investigación

Dor°coZ e d e m e r t 0 ^ ÍnVfStigadón i n i c i a r a s e de oficio, ben a iniciativa propia,
por comumcacion ou por denuncia. Do acordo de inicio do expediente ou no seu
caso, da sua inadmisibilidade, darase traslado ao denunciante.

2. O procedemento de investigación pode levar aparellada, se é preciso a

aXTcT °U dCreÍt0S afCCtad0S n ° S t e - ° S * ™ ^ P ^ ^ g o

3̂  Se o procedemento de investigación non fose resolto e notificada a súa
esolucion no pra.o de dous anos contados dende o día seguinte ao do acordo de

miciacion, caducará, acordándose o arquivo das actuacións

4. Regulamentanamente desenvolverase este procedemento garantindo os
pnncipios de pubhcidade e contradición. stictiiunuo os
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Artigo 118. Premio por denuncia

1. As persoas que, non estando obrigadas legalmente a colaborar na protección e
defensa do patnmonio da Comunidade Autónoma, promovan a investigación
denunciando a existencia de bens e dereitos dos que non se teña cofiecemento e
que presumiblemente pertenzan ao patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia e presenten xustificación ao menos indiciaria da súa descrición e
presumible titularidade, recoñeceráselles, cando esta resulte acreditada, o dereito
a percibir un prernio do dez por cento do importe co que figure defmitivamente
valorado o ben ou dereito no Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade
Autonoma.

2. A resolución do expediente decidirá o que proceda respecto ao dereito e abono
do premio correspondente, que, en todo caso, se devengará unha vez que o ben
ou dereito se tefla incorporado definitivamente ao patrimonio da Comunidade
Autonoma, ostentando a súa pacífica posesión. Transcorrido o prazo establecido
para a resolución do procedemento sen se ter notifícado a resolución ao
denunciante, este ])oderá entender desestimado o seu dereito ao premio
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Sección 3a.
Deslindamento

Artigoll9. Potestade d^deslindamento . -

1 A Administracón xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades
pubhcas mstrumeatais poden deslindar os bens inmobles dos seus patrimonios
doutros pertencentes a terceiros, cando os límites entre eles sexan imprecisos

2 Consonte ao establecido pola lexislación xeral de patrimonio das
Admimstracions Fubhcas, unha vez iniciado o procedemento administrativo de
deslmdamento, e mentres dure a súa tramitación, non se poderá instar
procedemento xudicial con igual pretensión. '
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Artigo 120. Procedemento de deslindamento

1. O procedemento iniciarase de ofício, por iniciativa propia ou por petición dos
titulares de dereitos reais de predios estremeiros que, en todo caso,
comprometeranse a sufragar todos os custos xerados no procedemento. Para o
cobramento destes gastos poderase acudir á vía de constrinximento.

A petición de deslindamento resolverase no prazo de seis meses dende a súa
recepción no órgano competente para acordar o inicio do procedemento, en caso
contrario o peticionario deberá entender a falta de interese público na incoación
do expediente.

2. O acordo de iniciación do procedemento comunicarase ao rexistro da
propiedade a fín de que, se o inmoble estivese inscrito, se practique anotación
marxinal ao asento de inscrición e, no seu caso, na dos estremeiros afectados ou,
en defecto de inmatriculación, se estenda anotación de suspensión.

3. O prazo máximo para resolver o procedemento de deslindamento é de dezaoito
meses, contado desde a data do acordo de iniciación. Transcorrido este prazo sen
se ter ditado e notificado a correspondente resolución, caducará o procedemento
e acordarase o arquivo das actuacións.

4. Unha vez que o acordo resolutorio do deslindamento sexa firme, e se resulta
necesario, procederase ao amolloamento, coa intervención dos interesados que o
soliciten, e inscribirase no rexistro da propiedade nos termos previstos no artigo
seguinte.

5. Regulamentariamente desenvolverase o procedemento de deslindamento coas
necesarias garantías de publicidade e contradición.

143

141161



XUNTTflDEGrtLICIfl

Artigo 121. Inscrición

1. Se o predio d^slindado estivese inscrito no rexistro da propiedade firme o
acordo resolutono, mscribirase o deslindamento administrativo.

2. Consonte ao establecido pola lexislación xeral de patrimonio das
admims radons púbhcas, a resolución aprobatoria do desl indamentoTtí tulo
sufíciente para a mmatnculación do ben no Rexistro da Propiedade sempre que
cumpra co resto de requisitos esixidos pola lexislación hipotecaria ^

144

141162



XUNTfiDEGflLICIfl

Sección 4a.
Recuperación posesoria

Artigo 122. Potestade de recuperación posesoria

1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as súas
entidades públicEis instrumentais poden recuperar por si mesmos a posesión
indebidamente perdida sobre os bens e dereitos dos seus patrimonios. Tamén
poderán exercer esta potestade sobre bens e dereitos que se incorporen aos seus
patrimonio por sucesión na posición xurídica do transmitente, cando a posesión
fora perdida polo seu anterior titular.

2. Se os bens e dereitos dos que se trata de recuperar a posesión teñen a
condición de demaniais, a potestade de recuperación poderá exercerse en
calquera momento.

3. Se se trata de bens e dereitos patrimoniais, a recuperación da posesión en vía
administrativa require que a iniciación do procedemento fose notificada antes de
que transcorra o prazo dun ano, contado desde o día seguinte ao da usurpación.
Pasado ese prazo, para recuperar a posesión destes bens deberanse exercer as
accións correspondentes perante os órganos da orde xurisdicioñal civil.

4V '^N
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Artigo 123. Procedemento de recuperación posesoria

1 . 0 procedemento de recuperación posesoria iniciarase de oficio O prazo
maximo para resolver o procedemento será de seis meses. Transcorrido este
prazo sen se ter ditado e notificado a correspondente resolución, caducará o
procedemento e aoordarase o arquivo das actuacións.

2. A resolución do procedemento ademais de acordar, se procede, a devolución
do ocupado e a restitución ou compensación do danado ou alterado, poderá
determinar a mdemmzación correspondente polos prexuízos ocasionados pola
mdebida tenencia, mcluíndo os gastos orixinados na tramitación do
procedemento e, eti todo caso, o valor da utilidade que tivese reportado, podendo
íacerse efectivos estes importes polo procedemento de constrinximento.

t t "eSOlU ' íÓn P ° l a Te s e a c o r d e a recuperación posesoria é inmediatamente
executiva. No caí5o de resistencia ao seu cumprimento voluntario, logo de
apercibimento, poderá ser executada forzosamente a través da imposición de tres
multas coercitivas sucesivas do tres, o sete e o quince por cento do valor dos bens
ocupados, reiteradas por períodos non inferiores a dez días ata a total
cumpnmentación clo resolto.

De persistir a resistencia á execución, ou de estimarse máis conveniente por
razons de efícacia ou urxencia, procederá a súa execución forzosa subsidiaria e
no seu caso, a directa compulsión sobre as persoas, para o que se poderá solicitar
o auxiho das Forzas e Corpos de Seguridade.

4. Regulamentariamente desenvolverase o procedemento regulado neste artigo
coa necesana garantía de contradición.

• \
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Sección 5a.
Desafíuzamento administrativo

Artigo 124. Potestade de desafiuzamento

m i w t í " ^ 0 1 " XCra l d a , C o m u n i d a d e Autónoma de Galicia e as súas entidades
pubhcas instrumentais poderán recuperar en vía administrativa a posesión do
seus bens demanmis cando decaian ou desaparezan o título, as condicións ou a
drcunstancias que lexitimaban a súa ocupacion por terce ros. Tamén poderS
exercer esta potestade sobre bens e dereitos que se incorporen aos s ^
patnmomos por sucesión na posición xurídica do transmitente, Sndo a pose ón
fora perdida polo seu anterior titular. posesion
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Artigo 125. Procedemento de desafíuzamento

1. O procedemento de desafmzamento iniciarase de oficio. 0 prazo máximo para
resolver é de seis meses. Transcorrido este prazo sen se ter ditado e notificado a
correspondente resolución, caducará o procedemento e acordamsé o arquivo das
actuacións.

2. O exercicio da potestade de desafmzamento exercerase, en todo caso, logo de
declaración da extinción ou caducidade do título que outorgaba o dereito de
utilización dos bens de dominio público.

3 A resolución do procedemento ademais de acordar, se procede, a devolución do
detentado e a restitución ou compensación do danado ou alterado, poderá
determinar a indemnización correspondente polos prexuízos ocasionados pola
indebida tenencia, incluíndo os gastos orixinados na tramitación do
procedemento e, en todo caso, o valor da utilidade que tivese reportado, podendo
facerse efectivos os seus importes polo procedemento de constrinximento.

4. A resolución pola que se acorde a recuperación posesoria é inmediatamente
executiva. No caso de resistencia ao seu cumprimento voluntario, logo de
apercibimento, poderá ser executada forzosamente a través da imposición de tres
multas coercitivas sucesivas do tres, o sete e o quince por cento do valor dos bens
detentados, reiteradas por períodos non inferiores a dez días ata a total
cumprimentación do resolto.

De persistir a resistencia á execución, ou de estimarse máis conveniente por
razóns de eficacia. ou urxencia, procederá a súa execución forzosa subsidiaria e,
no seu caso, a directa compulsión sobre as persoas, para o que se poderá solicitar
o auxilio das Forzas e Corpos de Seguridade.

5. Regulamentariamente desenvolverase o procedemento regulado neste artigo.
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TITULO VIII
Réxime sancionador

Artigo 126. Responsabilidades

1. Incorrerán en infracción administrativa as persoas físicas ou xurídicas que
dolosa ou neghxentemente causen danos ou prexuízos nos bens ou dereitos da
Comumdade Autónoma de Galicia, os ocupen, utilicen, reteñan ou alteren
indebidamente, ou incumpran os deberes a que veñen obrigados para con eles de
acordo co tipifícado no presente título.

2. As responsabüidades derivadas destas infraccións serán esixibles en vía
admmistrativa a través de procedemento sancionador, no que se concretarán as
sancions impoñibles e, no seu caso, e con independencia das anteriores a
índemnizacion polos prexuízos causados, a restitución ou reposición do dana^do
ou alterado, e a extinción da relación xurídica coa Comunidade Autónoma de
Oahcia. Na cuaniificación dos prexuízos incluirase, en todo caso, o valor do
obtido irregularmÉ:nte polo infractor.

3. Se os responsables das infraccións estiveran sometidos ao réxime do persoal
ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, tramitarase
o expediente disci]3linario correspondente.

4. O réxime sancionador establecido neste título ten carácter subsidiario respecto
do establecido na lexislación especial que poida resultar de aplicación a
determinados bens e dereitos.

~{jm^0-y
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Artigo 127. Infraccións

1. Son infraccións moi graves:

a) A produción de danos, prexuízos ou a obtención irregular de beneficios a
partir de bens de dominio público da Comunidade Autónoma, cando o seu
ímporte supere a cantidade de 100.000 euros.

b) A usurpación de bens de dominio público, cando o valor de taxación do
usurpado sexa superior a 300.000 euros.

c) As condutas constitutivas de infraccións graves cando sexan cometidas por
unha persoa sancionada con carácter firme no ano anterior por unha ou máis
íníraccions graves;.

2. Son infraccións graves:

a \ A P ! " ° d " c i ó n d e d a n o s ' Prexuízos ou a obtención irregular de benefícios a
partir de bens de dominio público da Comunidade Autónoma, cando o seu
importe supere a cantidade de 3.000 euros e non exceda de 100.000 euros.

b) A usurpación de bens de dominio público, cando o valor de taxación do
usurpado non exceda de 300.000 euros.

c) O incumprimento das obrigas de custodia, conservación, defensa, adecuada
utilizacion e destmo establecidas no artigo 104.2 desta lei.

d) A realización de obras, traballos ou outras actuacións non autorizadas en bens
de dominio público.

e) A retención de bens de dominio público unha vez extinguido o título que
lexitima a sua ocupación. M

f) O uso común especial ou o uso privativo de bens de dominio público sen a
correspondente autorización ou concesión

^ S G ^

g^0.xuso de bens de dominio público obxecto de autorización ou concesión sen

i : f ' ^ S P n t o . s e u c o n t i d° °u para fins distintos dos que motivaron ° s e u

g i = - * ^ ^ t i l i z a c i ó n de bens inmobles cedidos gratuitamente para fins distintos dos
¿•^^^«ífevistos no acordo de cesión.
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i) As actuacións sobre bens afectos a un servizo público qu¿ impidan ou
diliculten gravemente a súa normal prestación.

j) As actuacións que obstaculicen o normal desenvolvemento da. tramitación dos
procedementos iniciados para a protección e defensa do patrimonio da
Comumdade Autonoma.

k) O falseamento da información subministrada á Administración en
cumpnmento de deberes impostos por esta lei, sen prexuízo doutras
responsabihdades en que se poida incorrer.

1) As condutas constitutivas de infraccións leves cando sexan cometidas por unha
persoa sancionada con carácter firme no ano anterior por unha ou máis
ínrraccions leves.

3. Son infraccións leves:

a) A produción de danos, prexuízos ou a obtención irregular de beneficios a
partir de bens de dominio público da Comimidade Autónoma, cando o seu
ímporte non exceda de 3.000 euros.

b) O incumprimento das disposicións que regulan a" utilización dos bens
destinados a un servizo público polos usuarios do mesmo.

c) O incumprimento das disposicións que regulan o uso común xeral dos bens de
dominio público.

d) O incumprimento dos deberes de comunicación, colaboración e cooperación
establecidos nesta lei, non cualifícados como infracción grave.

\¿t:J
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Artigo 128. Sancións

1. As infraccións tipificadas no artigo anterior sancionaranse coas seguintes
multas:

a) Infraccións leves: multa de 300 ata 3.000 euros.

b) Infraccións graves: multa de 3.001 euros ata 30.000 euros.

A obstaculización do normal desenvolvemento dos procedementos iniciados
para a protección e defensa do patrimonio da Comunidade Autónoma,
sancionarase con multa entre 300 e 30.000 euros.

c) Infraccións moi graves: multa de 30.001 euros ata 600.000 euros.

A sanción poderá incrementarse ata o triplo do valor do-dano ou a perda
ocasionada ou do beneficio indebidamente obtido, cando estes superen os
600.000 euros.

2. Para graduar a contía das multas atenderase ao importe dos danos ou prexuízos
causados, ao valor dos bens ou dereitos afectados, ao beneficio obtido polo
infractor, á persistencia ou reiteración nos feitos e ao grao de culpabilidade ou
intencionalidade do infractor.

3. A comisión das infraccións tipificadas non poderá resultar máis beneficioso
para o infractor que o cumprimento das normas infrinxidas. A tal fin, a contía das
multas poderá incrementarse ata o dobre do valor do beneficio derivado da
comisión da infracción.

4. O recoñecemento dos feitos polo infractor e a dilixente adopción de medidas
correctoras, no prazo que se sinale no correspondente requirimento, permitirá
atenuar a multa ata a metade do seu importe.

>
Tamén poderá reducirse a contía da sanción ata un 50% atendendo ás
circunstancias económicas do infractor, cando así o solicite e presente, por propia

/ ^ P E 6 í ^ i N
c i a t i v a o u a requirimento do órgano instrutor, a documentación acreditativa

' c%fspondente. Regulamentariamente determinarase o indicador económico para
a p^deración desta redución.

. -̂  __^ss¿A#^alas dúas reducións son compatibles e sucesivamente acumulables para a
x̂&v... .., J^áción da contía da sanción.
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5 En caso de reincidencia nun prazo de tres anos en infraccións graves ou en
c nco anos en moi graves, poderase declarar a inhabilitación do infmctor por un
prazo de un a cmco anos para ser titular de autorizacións e conces'óns ou
contratar con calquera administración pública galega.
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Artigo 129. Competencias sancionadoras

Corresponde a imposición das sancións tipificas nesta lei:

a) Ao Consello da Xunta, a proposta da persoa titulár da consellería competehté
en materia de patrimonio, no caso de sancións por infraccións moi graves.

b) A persoa titular da consellería competente en materia de patrimonio, no caso
de sancións por infraccións graves do artigo 127.2 previstas nas letras b), c)
cando a conduta non se poida tipificar noutra letra, h) e j).

c) A persoa titular da consellería que tivera adscritos os bens ou dereitos, no caso
de sancións pola infracción grave prevista na letra j) se a infracción derivase dun
procedemento de desafiuzamento administrativo, así como polo resto de
infraccións previs;tas no artigo 127.2 e 3, agás as tipificadas no seu punto 2, letra
k), e punto 3, letra d), que corresponderá a súa adopción ao titular da consellería
que tivera solicitado a colaboración ou cooperación, ou fora a destinataria da
actuación.

d) Ao órgano unipersoal de goberno das entidades públicas instrumentais, no
caso de infraccións cometidas sobre os bens e dereitos dos seus patrimonios e
sobre aqueloutros que tivesen adscritos, neste último suposto, agás tiveran a
cualificación de moi graves.
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Artigo 130. Prescrición

1. As infraccións tipificadas nesta lei prescriben nos seguintes prazos que se
con an dende a comisión do feito, o cesamento da conduta J n d o esta fo e
conünuada no tempo, ou a manifestación do dano, se esta non foseTnmediata

a) Un ano, no caso das infraccións leves.

b) Tres anos, no caso das infraccións graves.

c) Catro anos, no caso das infraccións moi graves.

2. As sancións impostas polas infraccións tipificadas nesta lei prescriben nos
segumtes prazos, que se contan dende o día seguinte a « q u d T ^ S Z
fínneza en vía administrativa a resolución sancionadora. Q ^

a) Un ano, no caso das sancións impostas por infraccións leves.

b) Tres anos, no caso das sancións impostas por infraccións graves.

c) Catro anos, no caso das sancións impostas por infraccións moi graves.

"^•Of, í^0->y
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Artigo 131. Procedemento sancionador

En todo o non previsto neste título, na tramitación dos procedementos
sancionadores polas infraccións tipificadas na presente lei, observaranse os
principios e o procedemento establecido con carácter xeral na normativa
autonómica galega sobre o exercicio da potestade sancionadora e, no seu defecto,
na lexislación xeral relativa á materia.

\

.5- -V *' \
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Artigo 132. Execución

1. O importe das sancións e o cumprimento das obrigas pecuniarias contraídas en
. virtude das responsabilidades derivadas do disposto neste tílulo, poderán ser

esixidas polo procedemento de execución forzosa mediante constrinximento
sobre o patrimonio do infractor.

2. Autorízase a imposición de tres multas coercitivas sucesivas do tres o sete e o
quince por cento áo valor do retido, danado ou alterado, para a execución forzosa
das obngas aparelladas de restitución ou reposición que se puideran acordar
adicionalmente á sanción e indemnización correspondentes.

De persistir a resistencia á execución, ou de estimarse máis conveniente por
razons de eficacia ou urxencia, procederá a súa execución forzosa subsidiaria e
no seu caso, a directa compulsión sobre as persoas, para o que se poderá solicitar
o auxilio das Forzas e Corpos de Seguridade.

3. No caso do incumprimento dos deberes de colaboración é cooperación
establecidos nesta lei, ou cando se obstaculice o desenvolvemento da tramitación
dos procedementos iniciados para a protección e defensa do patrimonio da
Comunidade Autónoma, ou se impida ou dificulte a prestación dun servizo
pubhco, poderase impor multa coercitiva de entre 5 e 100 euros por día de retraso
na achega dos datos, documentos ou informes que foran requiridos ou no
desestimento das actitudes obstrutivas ou impeditivas, sen prexuízo de que de
estimarse máis conveniente por razóns de efícacia ou urxencia, se proced'a á
directa compulsión sobre as persoas que impidan ou difículten a normal
prestación do servizo público.
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Artigo 133. Feitos constitutivos de infracción penal

l. Cando na tramitación de procedementos administrativos en materia
pa nmomal se descubriran indicios racionais de infracción -penal; darase con a

z = - ^ ^ r s para«- - - « o s feitos :n
a

2. A sanción penal que se impofia, de ser o caso, excluirá o exercicio da
pcestade sanoionadora da Administetóón, sen p r e x u í zo da e s i " d a s

í e s T c i í H - ?Ue C O r r e sP° n d a n P° t o s « ta» e perda, causados a™¿que a
onceptos C1 C ° n t e f l a P r o n u n c i a m » t o »bre a indemnizactón por estes
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DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Primeira. Peticións de terceiros

ÍpsssSJg
ou dérdto ^ m e C O n t r a n° a ° i n t e r e s e P ü b l i c o a disposición do ben
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Segunda. Facultades da Administración Local de Galicia.

Serán de aplicación ás entidades que integran a administración local do ámbito
territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, o disposto nos.artigos 17, 25, 29
destalei.
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Terceira. Requisitos da contratación

A adquisición de inmobles procedentes doutras administracións públicas
requirirá, salvo que se trate do exercicio da facultade expropiatoria, que os
inmobles estean previamente depurados física e xuridicamente, deslindados,
segregados, divididos, agrupados, agregados e declarada a súa obra nova, se fora
do caso, e sempre inscritos no rexistro da propiedade pola entidade transmitinte.

^»¿as>x
%/~\

flS'"7
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Cuarta. Fundacións do sector público autonómico

fsrrLttVo 22s-do—* — ' - - "
Gdicrnolar

bre-UHS0Hde heZd° P a t r Í m°n Í° d a C°™nidade Autónoma de
Gahcia polas sociedades establecidas no artigo 91 desta lei aplicaranse nos
mesmos termos ás fbndacións do sector público autonómico a p Ü C a r a n S e n 0 S

ís \M | + + * m
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Quinta. Réxime competencial das entidades públicas instrumenfais

As competencias atribuídas nesta lei aos órganos superiores colexiados e
unipersoais de goberno das entidades públicas instrumentais serán de aplicación
ás mesmas, en defecto de normas estatutarias.

í#^%;
^

/ * * * K.\
^vt-

163

141181



XUNTflDEGflLlClfl

Sexta. Réxime xurídico do patrimonio do Instituto Galego da Vivenda e Solo

Sen prexuízo do réxime xurídico patrimonial establecido na Lei 3/1988 do 27 de
abnl, de creacion do Instituto Galego da Vivenda e Solo, as normas' desta ld
seran de aphcación ás actuacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e
Solo que garden relación cos seus edificios administrativos.
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Sétima. Réxime xurídico do patrimonio do Servizo Galego de Saúde

O réxime xurídico do patrimonio do Servizo Galego de Saúde rexerase noln

acordo co previsto nos artigo 106 e 107 desta lei.

• 1 % W Í ^
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Oitava. Adquisicións onerosas de bens e dereitos entre persoas xurídico-
públicas autonómicas

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.e as entidades
públicas instrumentais non poderán formalizar contratos de compravenda ou
aluguer entre elas, debendo acudir ás distintas figuras xurídicas gratuítas
previstas nesta lei, con independencia do disposto na normativa específica e sen
prexuízo do establecido no artigo 53.
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Novena. Réxime patrimonial dos órganos estatutarios

A afectación de bens e dereitos do patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia aos organos estatutarios, así como a súa desafectación, administración e
utihzacion, rexerase polas normas establecidas nesta lei para as consellerías
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Décima. Bens inmobles pendentes de regularización patrimonial

1 Os bens inmobles afectados a un uso ou servizo púbüco que sexan posuídos a
titulo de dono pola Administración xeral da Comunidade Autónoma ou polas
suas entidades públicas instrumentais durante máis de dez anos, estando pendente
a sua regulanzación xurídico- patrimonial, integraranse definitivamente nos seus
respectivos patnmonios como da súa propiedade por virtude desta Lei.

2. Para a inscrición destes bens no Rexistro da Propiedade, segundo o disposto na
lexislacion hipotecaria e na normativa de xeral de aplicación do patrimonio das
admimstracións públicas, se fose preciso realizaranse as operacións relacionadas
no artigo 37.2 e 3 da Lei 33/2003, do 3 de novembro de patrimonio das
administracions públicas.

3. Para a plena regularización destes bens e naqueles casos nos que o concello
titular da inscnción non manifeste oposición, nos termos previstos no parágrafo
antenor, entenderanse outorgadas todas as licenzas municipais de parcelación
necesanas. En igual suposto e para o caso de desconformidade co planeamento
urbamstico en vigor, o concello afectado deberá iniciar o correspondente

l'nnnfTT, ^ m o d i f l c a c i ó n o u revisión, conforme ao establecido na Lei
W2Ü02, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
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Décimo primeira. Transferencias ou delegacións de competencias

A consellería competente en materia de patrimonio participará nos procesos de
transferencia ou delegación de competencias, funcións oü servizos entre a
Comunidade Autónoma de Galicia e outras Administracións Públicas, cando
impliquen traspaso de bens ou dereitos.

^ft-y
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Décimo segunda. Consorcios autonómicos

O patrimonio dos consorcios autonómicos regularase polos seusestatutos.

*4<
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DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

Primeira. Réxime transitorio dos expedientes patrimoniais

Os expedientes patrimoniais iniciados á entrada en vigor da presente lei
rexeranse pola lexislación anterior.

,$• -4. .̂ J .v.v \
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Segunda. Custodia de títulos e remisión de copias e certificados.

1. Para facer efectivo o disposto no artigo 108.1 desta lei, respecto da custodia
dos documentos, escrituras publicas e títulos que acrediten, representen ou
matenalicen, os bens e dereitos do patrimonio da Administración xeral da
Comumdade Autónoma, as consellerías e, de ser o caso, as entidades públicas
instrumentais que os tiveran en adscrición, disporán de tres meses desde a
entrada en vigor desta lei para a remisión dos soportes orixinais á consellería
competente en materia de patrimonio.

2.As entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia
disporan dun prazo de seis meses, desde a entrada en vigor desta lei para a
remision das copias dos documentos establecida no artigo 108 2 e das
certifícacións previstas no artigo 110.2, obrigas que en todo caso teñen'carácter
retroactivo.
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Terceira. Inscrición de bens e dereitos da Administración xeral da
Comunidade Autónoma.

1. O disposto no artigo 110,1 garágrafo segundo e terceiro, respecto da inscrición
rexistral, incorporación ao Catástro Inmobiliario ou alta noutros rexistros dos
bens e dereitos adquiridos por unha consellería para o patrimonio da
Administración xeral da Comunidade Autónoma, terá efectos retroactivos.

2. Non obstante, subsidiaria e supletoriamente, a consellería competente en
materia de patrimonio poderá promover a inscrición ou incorporación daqueles
bens e dereitos que á entrada en vigor desta lei non estiveran regularizados no
rexistro da propiedade ou no Catastro Inmobiliario.

j * A * I
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DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Unica. Derrogación normativa

1. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan
contradigan ou resulten incompatibles co disposto nesta lei, e, en especial, a Lei
3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma Galega.

2. Mantén a súa vixencia no que non resulte incompatible con esta lei o
Regulamento para a execución da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da
Comunidade Autónoma Galega, aprobado polo Decreto 50/1989, do 9 de marzo,
mentres non entren en vigor as disposicións de desenvolvemento da presente lei
que o substitúan.

3. Queda derrogado o Decreto 179/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a
coordinación nos edificios administrativos, en canto se opoña ao disposto na
presente lei.

' í " ••;•••*'•:"}?•••'"
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DISPOSICIÓNS FINAIS

Primeira. Habilitación para o desenvolvemento regulamentario

1. Habilítase ó Consello da Xunta para ditar as disposicións regulamentarias
precisas para o desenvolvemento e execución da presente lei.
2. Así mesmo, o Consello da Xunta poderá, a través de decreto, por proposta da
consellería competente en materia de patrimonio, modificar as contías
establecidas na lei.
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Segunda. Entrada en vigor. . :

Esta lei entrará en vigor ao mes da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

LOE<#1
<5&

^.lfottsírftue^Valenzuela

íninistracións Públicas e XustizaConselleiro de P r e s i ^
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3.5 MOCIÓNS
3.6 PROPOSICIÓNS NON DE LEI

3.6.1 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN PLENO
3.6.2 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN COMISIÓN

3.7 OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.8 PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
4.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
4.2 INTERPELACIÓNS
4.3 PREGUNTAS
4.4 RESPOSTAS A PREGUNTAS
4.5 SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS

5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
5.1 SOLICITUDE O GOBERNO DO ESTADO DA ADOPCIÓN DE PROXECTOS DE LEI
5.2 PROCEDEMENTOS RELACIONADOS CO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5.3 VALEDOR DO POBO
5.4 CONSELLO DE CONTAS
5.5 OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

6. ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS E PROPOSTAS DE NOMEAMENTO
6.1 SENADORES EN REPRESENTACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
6.2 VALEDOR DO POBO E VICEVALEDORES
6.3 CONSELLEIROS DE CONTAS
6.4 TERNA PARA A PROVISIÓN DE VACANTES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA
6.5 VOGAIS DA XUNTA ELECTORAL DE GALICIA
6.6 MEMBROS DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
6.7 MEMBROS DO CONSELLO ASESOR DE RADIO-TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN GALICIA
6.8 VOGAIS DOS CONSELLOS SOCIAIS DAS UNIVERSIDADES DE GALICIA
6.9 VOGAIS DO CONSELLO DE BIBLIOTECAS
6.10DELEGACIÓN PARA A DEFENSA DE PROPOSICIÓNS DE LEI DO PARLAMENTO DE GALICIA NO CONGRESO
6.11OUTRAS ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS OU PROPOSTAS DE NOMEAMENTO

7. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
7.1 COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E OS SEUS ÓRGANOS
7.2 RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.3 ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

8. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
8.1 ORGANIZACIÓN E NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS
8.2 PERSOAL
8.3 ACTIVIDADES

9. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
9.1 INFORMACIÓNS
9.2 CORRECCIÓNS DE ERROS
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