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I. MARCO COMPETENCIAL E NORMATIVO

A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do disposto no artigo 148.1.3 da Constitución
Española e no artigo 27.3 do seu Estatuto de autonomía, aprobado mediante a Lei orgánica
1/1981, do 6 de abril, ten a competencia exclusiva en materia de ordenación do territorio e do
litoral, urbanismo e vivenda. 

En exercicio desa atribución competencial, aprobouse a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de  Galicia,  que  establece  o  marco  xeral  para  a  regulación  da  actividade  urbanística  na
Comunidade Autónoma de Galicia,  e  que  habilita  ao  Consello  da  Xunta  de Galicia  na  súa
disposición  derradeira  quinta  para  ditar,  no  prazo  dun  ano,  as  disposicións  para  o  seu
desenvolvemento regulamentario.

Dando   cumprimento  a  dito  mandato  normativo,  procedeuse  á  aprobación  do  Decreto
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia, que veu completar o marco legal existente, por canto a aplicación
supletoria  dos  regulamentos  estatais  de  planeamento  e  xestión  urbanísticos,  así  como  o
autonómico de disciplina urbanística aprobado en desenvolvemento da Lei 1/1997, do 24 de
marzo,  do solo  de Galicia,  polo Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,  dado o transcurso de
tempo dende a súa elaboración e aprobación non resolvían moitos aspectos das materias que
foron tratadas polas posteriores lexislacións autonómicas, nin recollían, loxicamente, aquelas
innovacións de máis calado introducidas por estas.

Así, abordouse o desenvolvemento íntegro da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, optándose por
elaborar un texto que, ademais de constituír o desenvolvemento regulamentario propiamente
dito, incorporou a regulación da propia lei, co obxecto de permitir o manexo unitario de todo o
corpo  normativo,  facilitando  a  interpretación  e  coherencia  interna  de  toda  a  materia
urbanística, o que supuxo por primeira vez unha regulación íntegra, dende o punto de vista do
desenvolvemento regulamentario da Lei do solo de Galicia na nosa Comunidade autónoma, de
todos os  aspectos  relacionados  co  réxime xurídico  do  solo,  o  planeamento,  a  xestión  e  a
disciplina urbanísticas.

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, constitúe unha regulación de mínimos que
persegue acadar o marco de estabilidade que debe presidir a regulación urbanística na nosa
comunidade  autónoma.  Non  obstante,  o  Regulamento  que  a  desenvolve  constitúe  un
instrumento vivo, dinámico e unha ferramenta de gran utilidade para os operadores técnicos e
xurídicos que o manexan.
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II.  OBXECTIVOS PRINCIPAIS  DO ANTEPROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE  MODIFICA O
DECRETO 143/2016, DO 22 DE SETEMBRO

A consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda estima a necesidade de abordar unha
modificación  do  Regulamento  que  desenvolve  a  Lei  do  solo,  por  canto  a  experiencia
acumulada na aplicación do dito Regulamento durante os dous anos da súa vixencia, puxo de
manifesto algunhas insuficiencias e dificultades interpretativas por parte dos aplicadores do
mesmo, que determinan a necesidade da súa modificación para proceder á súa actualización e
mellora. 

De conformidade co disposto no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
administrativo  común  das  Administracións  Públicas  e  37.a)  da  Lei  14/2013,  do  26  de
decembro, de racionalización do sector público autonómico, en todas as iniciativas normativas
xustificarase a súa adecuación aos principios de necesidade, proporcionalidade, seguridade
xurídica,  transparencia  e  accesibilidade,  simplicidade  e  eficacia,  principios  aos  que  se  da
cumprimento a través da modificación proposta. 

Así, o cumprimento do principio de  necesidade deriva directamente do mandato normativo
polo que se habilita para o desenvolvemento regulamentario da Lei do solo na súa disposición
derradeira  quinta.  Asemade,  cómpre  agora  abordar  unha  modificación  da  dita  regulación,
atendendo ás necesidades detectadas na aplicación práctica do Decreto 143/2016, do 22 de
setembro,  derivadas  da  propia  complexidade  da  materia,  tendente  a  subsanar  aqueles
aspectos  que  se  foron  suscitando  na  práctica  durante  a  súa  vixencia  e  que  puxeron  de
manifesto  a  necesidade  de  concretar  e  matizar  aquelas  cuestións  que  non  resultan
suficientemente claras, para evitar dúbidas na súa interpretación, o que contribuirá a garantir
a seguridade xurídica, facilitando así a súa aplicación. Estas modificacións, de conformidade co
principio  de proporcionalidade,  limítanse ao estritamente imprescindible  para  solventar  os
problemas detectados. 

Asemade, como consecuencia das modificacións realizadas na Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
resulta necesario trasladar ao nivel normativo do Regulamento que desenvolve dita Lei,  as
referidas innovacións lexislativas.

Outro  dos  principios  que  inspiran  a  modificación  que  se  pretende  é  o  da  simplificación
administrativa  e  o  interese  pola  consecución  dos  principios  de  axilidade  e  eficacia  nesta
materia, sen que isto supoña unha mingua do respecto aos valores naturais e á riqueza do
noso territorio. 

Por outra banda, dáse tamén cumprimento aos principios de  transparencia e accesibilidade,
presentes en todo o procedemento de elaboración e tramitación do Decreto, promovendo a
máis ampla participación pública na súa elaboración.
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En definitiva, resulta preciso abordar unha reforma que conforme unha norma reguladora do
solo máis clara, que siga a contribuír e garantir a protección territorial e o desenvolvemento
urbanístico sustentable, apostando pola defensa e respecto do solo rústico, e todo isto sen
perder  de  vista  a  súa  dimensión  como  solo  produtivo  e  útil,  que  debe  ser  recollida  e
potenciada, así como as actividades que se desenvolven no mesmo.

III. ALCANCE DO ANTEPROXECTO DE DECRETO

O Anteproxecto de Decreto estrutúrase nun único artigo,  polo que se  modifica o  Decreto
143/2016, do 22 de setembro.

A parte final  do Anteproxecto de Decreto contén unha serie de disposicións que, pola súa
natureza, resulta necesario situar fóra do seu articulado: unha disposición derrogatoria e catro
disposicións derradeiras.

As modificacións do Regulamento que desenvolve a Lei do solo, que constitúen o obxecto do
presente  anteproxecto,  refírense,  seguindo  a  estrutura  do  Regulamento  modificado,  aos
seguintes aspectos:

• TÍTULO PRELIMINAR. Disposicións Xerais

Capítulo I. Principios xerais
Capítulo II. Competencias e organización administrativa

Modifícanse os artigos 13, 14, 18 e 19.

Son  modificacións  no  eido  da  organización  administrativa,  dos  órganos  con  competencias
urbanísticas.  Así,  en  relación  ás  administracións  involucradas  no  exercicio  das  funcións
urbanísticas e, nomeadamente, aos órganos e entidades a elas adscritas,  como a Comisión
Superior  de Urbanismo,  a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística  e o Xurado de
Expropiación  de  Galicia,  adecúanse  á  normativa  vixente  as  titulacións  requiridas  para  o
exercicio de determinadas funcións, substituíndo as referencias ás antigas licenciaturas polas
equivalentes  titulacións  universitarias  ao  abeiro  dos  novos  plans  educativos.  Esta  mesma
actualización efectúase tamén para os integrantes dos equipos que formulan os instrumentos
de planeamento urbanístico.

En canto ao funcionamento da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, mellórase a súa
regulación,  contemplando  a  posibilidade  de  delegación  dalgún  dos  seus  membros  e
modificando o seu réxime de constitución e adopción de acordos, ao establecer a posibilidade
dunha  segunda  convocatoria,  que  ata  agora  non  estaba  prevista,  e  na  que  se  requirirá  a
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presenza do presidente e do secretario ou, se é o caso, daqueles que os substitúan, e, cando
menos, de un terzo do número legal dos seus membros.

• TÍTULO I. Réxime urbanístico do solo

Capítulo I. Disposicións xerais
Capítulo II. Clasificación do solo
Capítulo III. Réxime das distintas clases e categorías de solo

Modifícanse os artigos 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 61 e 63.

A través das modificacións dos artigos sinalados, revísase a definición dos distintos tipos de
solo urbano non consolidado, de xeito que resulte máis clara a diferenciación entre aqueles
nos que sexan necesarios procesos de urbanización, que son os que precisan dunha actuación
urbanizadora de carácter integral, dos de reforma interior ou renovación urbana, que teñen
por  obxecto  o  completamento  ou  reforma  da  urbanización  existente,  xa  que  na  práctica
resultaba difícil diferenciar ambos supostos. Tamén se clarifica a definición do solo rústico de
especial  protección  de  espazos  naturais,  excluíndo  da  súa  categorización  os  ámbitos  das
reservas  da  biosfera  e  os  hábitats,  agás  que  teñan  a  consideración  de  espazos  naturais
protexidos ou estean en Rede Natura 2000.

No solo de núcleo rural, como medida para garantir a protección do patrimonio construído,
contémplase a necesidade de que o deber de cesión deba entenderse supeditado ao réxime de
protección do que participan aquelas edificacións principais ou auxiliares con especiais valores
arquitectónicos, históricos ou etnográficos que deben ser protexidos, ou cando nos atopemos
ante muros tradicionais, polo que a viabilidade da aplicación conxunta do deber de cesión e da
prohibición da demolición debe responder a unha interpretación integradora e coherente dos
mesmos.

No que atinxe ao réxime dos usos no solo rústico,  concéntranse nesta parte algunhas das
modificacións de maior calado, que seguen a liña do modelo urbanístico xa implantado, que fai
un recoñecemento decidido do solo rústico como o solo produtivo que é, potenciando os usos
económicos, sen contradición coa preservación dos valores naturais e culturais subsistentes.

Como  Comunidade  Autónoma  eminentemente  rural,  cómpre  asumir  que  o  noso
desenvolvemento está  vinculado indisolublemente á explotación e  xestión sustentable  dos
recursos naturais. E, precisamente, faise unha aposta decidida por revitalizar o rural e mellorar
a calidade de vida das persoas que viven, traballan e sosteñen ese medio. 
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Así, a mellora das condicións de vida e de traballo dos agricultores e gandeiros é necesaria
para seguir tendo un sector agroalimentario forte, por canto o sector agrogandeiro que opera
na nosa Comunidade Autónoma, creando emprego e riqueza, ten unha importancia vital para
o mantemento dun medio rural vivo e con futuro.

En atención ao exposto e,  sen prexuízo da consideración de que o uso residencial constitúe,
con carácter xeral,  un uso prohibido no solo rústico,  na liña da protección territorial  e na
defensa e respecto do solo rústico, compleméntase a regulación do suposto excepcional de
vivendas  vinculadas  a  explotacións  agropecuarias,  no  que  se  considera  perfectamente
xustificable a implantación dese uso para que o agricultor  ou gandeiro podan vivir  na súa
explotación ou mesmo aquela persoa ou persoas que, en virtude de calquera título xurídico,
exerzan  funcións  de  vixilancia,  asistencia,  xestión  ou  control  derivadas  ou  exixidas  polas
características da explotación, que son as que xustifican a necesidade da vivenda pola súa
íntima e imprescindible vinculación á explotación agrícola ou gandeira.

Así,  regúlase  a  posibilidade  de  vivendas  para  o  aloxamento  de  persoas  traballadoras
temporeiras, debendo xustificarse neste caso que o ciclo dos produtos dos que se trate, esixe,
periódicamente, o traballo coordinado de persoas que a oferta laboral local non pode atender.
Fóra  da  tempada,  estas  instalacións  non  poderán  destinarse  ao  uso  residencial,  se  ben
poderán ser obxecto doutros usos admitidos en solo rústico, debidamente autorizados.

Asemade, a concorrencia de razóns xustificadas, tales como a dimensión e as características da
explotación, permitirá a autorización dunha nova construción destinada a vivenda, aínda que
exista unha vivenda familiar asociada á mesma explotación, sempre que resulte acreditado
que algún dos seus residentes exerce as funcións referidas anteriormente.

Por outra banda, poténciase o turismo no solo rústico, especialmente o vinculado aos Camiños
de Santiago, concretando o concepto de albergues turísticos vinculados á rede dos Camiños de
Santiago,  que  serán  tanto  os  que  acaden  esta  categoría  por  tratarse  de  albergues  de
peregrinos do Camiño de Santiago nos termos previstos na normativa vixente en materia de
turismo;  pero  tamén  e,  ademais  dos  anteriores,  aqueles  de  promoción  privada  que  se
empracen  nun  ámbito  con  declaración  de  ben  de  interese  cultural,  nos  contornos  de
protección e zona de amortecemento dos camiños que conten cunha delimitación aprobada
definitivamente conforme co procedemento específico e os que se empracen na franxa de 30
metros dos Camiños non delimitados. 

Tamén se concreta o que debe entenderse por outras instalacións turísticas no medio rural
que teñan que localizarse inescusablemente nese medio concreto, tales como as situadas en
ámbitos de montaña ou de salientables valores naturais, de tal xeito que é precisamente a
natureza do servizo prestado pola instalación turística pretendida nese emprazamento o que
determina a necesidade da súa implantación nese medio concreto.

Finalmente, introdúcense modificacións nest Título tendentes a reforzar a recuperación do
patrimonio construído. 
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Segue a apostarse decididamente pola rehabilitación das construcións tradicionais existentes
ás que fai referencia o artigo 63 que se modifica, en calquera categoría de solo rústico e no
solo de núcleo rural, e para calquera uso que non sexa incompatible co medio rural. Neste
punto, a prohibición, con carácter xeral, de novas edificacións residenciais en solo rústico, no
xogo combinado coa posibilidade de rehabilitar construcións tradicionais anteriores ao ano
1975, acada unha dobre finalidade:

- Dunha banda, evita seguir aumentando o problema da dispersión edificatoria, que ten como
consecuencia o feísmo, e máis alá, a dotación ineficiente de servizos no territorio.

- Permite recuperar e poñer en valor a grande riqueza de patrimonio construído no rural, que
doutro xeito, se perdería para sempre, e con el unha parte importante da nosa historia, da
nosa memoria, o soporte da nosa identidade e da nosa esencia como país.

En  definitiva,  perséguese  evitar  seguir  ocupando  o  territorio  e  aumentando  a  dispersión
poboacional da nosa comunidade pero, ao mesmo tempo, permítese a utilización excepcional
de  usos  sempre  que  sexa  partindo  de  construcións  existentes,  co  que  se  incidirá  na
restauración  e  bo  mantemento  das  construción  no  noso  rural.  Nesa  liña,  sinálase
expresamente que nas edificacións tradicionais existentes en solo de núcleo ou de solo rústico,
nada obsta a que poida desenvolverse máis dun uso na mesma edificación. 

En canto aos parámetros urbanísticos aplicables ás ditas edificacións, aclárase que o límite de 7
metros de altura esixido, debe entenderse referido ás obras que se pretendan levar a cabo,
non sendo óbice que a edificación tradicional exceda tal parámetro aos efectos de resultar
aplicable  as  posibilidades  previstas  de  rehabilitación,  reconstrución  ou  mesmo  da  súa
ampliación. Porén, as novas obras que se proxecten, no caso de implicar unha ampliación, non
poderán exceder o límite de altura.

Asemade,  aclárase  que  a  expresión por  razóns  xustificadas  que  se  contempla  no  artigo
sinalado,  debe entenderse referida á posibilidade de que a ampliación se materialice nun
volume independente, pero non como requisito para permitir  a posibilidade de ampliación
prevista ata o 50%. 

• TÍTULO II. Planeamento urbanístico

Capítulo I. Disposicións xerais
Capítulo II. Plan básico autonómico
Capítulo III. Plan xeral de ordenación municipal
Capítulo IV. Planeamento de desenvolvemento do plan básico autonómico
Capítulo V. Planeamento de desenvolvemento dos plans xerais de ordenación municipal
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Capítulo VI. Ordenación urbanística que afecte a varios municipios
Capítulo VII. Outras figuras de planeamento 
Capítulo VIII. Vixencia e modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico
Capítulo IX. Efectos da aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico
Capítulo X . Rexistro de planeamento urbanístico de Galicia

Modifícanse os artigos 64, 77, 82, 85, 90, 105, 123, 130, 134, 138, 140, 141, 144, 145, 160, 177,
192, 200, 205 e 210.

As modificacións realizadas neste Título pretenden reforzar a seguridade xurídica, acadar unha
maior simplificación administrativa así como maior axilidade e eficacia na materia.

Nomeadamente, clarifícase o ámbito de aplicación do Plan Básico Autonómico, que resulta de
aplicación directa naqueles concellos que non contan cun instrumento de planeamento Xeral
(Plan  Xeral  de  ordenación,  Normas  Complementarias  e  Subsidiarias  de  planeamento
municipais ou Proxecto de ordenación do Medio rural); e naqueles concellos que conten con
instrumento  de  planeamento  xeral  terá  carácter  complementario,  para  suplir  as  posibles
indeterminacións e lagoas do dito planeamento, sen que en ningún caso poda modificar a
clasificación do solo nin alterar as determinacións do planeamento que complementa.

En relación á documentación que debe constar nos instrumentos de planeamento sintetízase,
simplificando o seu contido, debendo axustarse a mesma no suposto das modificacións do
planeamento ao principio de proporcionalidade na súa extensión.

Aclárase tamén que as modificacións  que afecten aos solos de núcleo rural clasificados nos
plans xerais de ordenación municipais, suxeitarase ás mesmas disposicións enunciadas para a
súa tramitación.

Introdúcense unha serie de medidas encamiñadas a reforzar a seguridade xurídica e a dotar de
maior  estabilidade  o  tráfico  inmobiliario,  clarificándose  o  réxime  xurídico  vixente  para  as
edificacións  que  se  atopan  en  situación  de  fora  de  ordenación  e  aquelas  preexistentes  á
aprobación  definitiva  do  planeamento  que  non  sexan  plenamente  compatibles  coas  súas
determinacións, pero que non estean incursas na situación de fóra de ordenación, así como
aquelas  para  as  que  xa  tiveran  transcorrido  os  prazos  para  a  adopción  de  medidas  de
restauración da legalidade urbanística.

Así,  no  caso  dos  edificios,  construcións  e  instalacións  incursos  no  réxime  de  fóra  de
ordenación,  aclárase  que  poderán  cambiar  o  seu  uso  a  calquera  dos  permitidos  pola
ordenanza ou normativa que resulte de aplicación.

No caso das edificacións, construcións e instalacións en solo rústico que non sexan plenamente
compatibles coas determinacións vixentes, pero que non estean incursas na situación de fóra
de ordenación, admitiranse obras de conservación e as necesarias para o mantemento do uso
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preexistente, así como as obras e cambios de uso que se axusten ao réxime legal que resulte
de  aplicación,  sen  que,  en  ningún  caso,  poda  agravarse  a  situación  de  incompatibilidade
respecto da situación inicial.

• TÍTULO III.  Normas de aplicación directa
Non se modifica ningún artigo

• TÍTULO IV. Execución do planeamento urbanístico

Modifícanse os artigos 235 e 290.

Pretende harmonizarse o equilibrio entre as áreas de repartición coa disposición transitoria
primeira da Lei do solo, onde se di que ao solo urbanizable se lle aplicará o establecido no
planeamento  ou  o  establecido  nesta  lei.  Tamén  tense  en  conta  que  os  límites  de
sustentabilidade son distintos para o solo urbanizable e para o urbano non consolidado.

Asemade, tense en conta que os solos urbanos non consolidados dos tipos 26.1.b.2) e b.3),
non teñen limitada a súa edificabilidade.

Por outra banda, a modificación do artigo 290 deriva directamente dunha actualización que é
consecuente cas modificacións levadas a cabo na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia,  na que se recolle  unha nova regulación no sistema de expropiación que habilita  á
administración expropiante para utilizar, para o desenvolvemento da actividade de execución
das actuacións en dito sistema, todas as modalidades de xestión directa e indirecta admitidas
pola normativa vixente.

• TÍTULO V. Patrimonios públicos do solo
Non se modifica ningún artigo

• TÍTULO VI. Intervención na edificación e uso do solo e disciplina urbanística
Modifícanse os artigos 358, 359, 360, 363, 364, 377, 388, 389, 391 e 392. 

Clarifícanse algunhas cuestións relativas ao réxime das licenzas, como os supostos de licenzas
de  obras  parciais  cando  sexan  autónomas  e  funcionalmente  independentes,  a  normativa
aplicable  ás  comunicacións  previas,  que será  a  vixente  no momento da  súa presentación,
prever un trámite de audiencia para deixar sen efecto as comunicacións previas, ou deixar
máis claro o procedemento cando se comunica a realización dunha obra e simultáneamento o
exercicio dunha actividade na mesma.
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Finalmente, incorpóranse as medidas sancionadoras que se introducen na Lei do solo co fin de
tutelar  as condicións  de ornato das  edificacións,  construcións e instalacións e  contribuir  a
manter a estética do patrimonio edificado urbano e rural de Galicia. Así, regúlase como unha
infracción urbanística e o seu correspondente réxime sancionador, a realización de pintadas,
graffitis,  incisións  ou  outros  actos  que  causen  danos  ou  deterioracións  ou  menoscaben o
ornato da vía  pública,  do mobiliario  urbano,  dos  espazos publicitarios  ou dos paramentos
exteriores das edificacións, construcións e instalacións, incluídos os muros e cerramentos de
todo tipo.

• TÍTULO VII. Convenios urbanísticos
Non se modifica ningún artigo

• MODIFICACIÓNS NO RÉXIME TRANSITORIO

Modifícanse  as  disposicións  transitorias  segunda  e  terceira,  e  engádese  unha  disposición
transitoria oitava.

Clarifícanse as referencias do réxime transitorio. Por unha banda, as referencias que se fan na
disposición transitoria primeira da Lei do solo ao solo urbanizable delimitado e non delimitado
deben  entenderse  feitas  aos  solos  clasificados  como  urbanizable  programado  e  non
programado,  respectivamente,  polos  planeamentos  aprobados  definitivamente  antes  da
entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia. Asemade, entenderase como solo urbanizable delimitado o clasificado
no seu día como urbanizable ao abeiro da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia.

En canto aos Decretos de suspensión de planeamento, ditados antes da entrada en vigor da Lei
do solo, manteñen a súa eficacia, como norma de dereito transitorio, ata a data de entrada en
vigor  do  correspondente  plan  xeral  de  ordenación  municipal,  pero  tal  afirmación  debe
entenderse en coherencia coa regulación que se contempla para o réxime transitorio do solo
rústico, polo que tamén nos concellos que conten con decretos de suspensión resultará de
aplicación directa o réxime xurídico previsto na Lei do solo para o solo rústico.

Na mesma liña xa apuntada de recuperación do patrimonio construído, engádese a disposición
transitoria oitava, e que desenvolve a disposición transitoria terceira da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, relativa ás construcións executadas no solo rústico ao abeiro de licenza urbanística,
aclarándose, entre outras cuestións, que poderán manter o uso autorizado e mesmo cambiar o
seu uso a calquera dos previstos no artigo 40 da Lei do solo. 

• PARTE FINAL
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DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA. Derrogación normativa

A disposición derrogatoria contén unicamente as cláusulas de derrogación do dereito vixente.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA PRIMEIRA. Normativa do Estado

Recupérase a vixencia dos artigos 211 e 212 do Real Decreto 3288/1978, do 25 de agosto, polo
que se aproba o Regulamento de xestión urbanística, para poder aplicar na nosa Comunidade
Autónoma a figura da concesión administrativa en materia expropiatoria.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA SEGUNDA. Modificación do artigo 4 do Decreto 223/2005,
do 16 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento
do Xurado de Expropiación de Galicia

Adecúanse á  normativa  vixente  as  titulacións  requiridas  para  o  exercicio  de determinadas
funcións,  nomeadamente,  para  a  Presicencia  do  Xurado  de  Expropiación  de  Galicia,
substituíndo as referencias ás antigas licenciaturas polas equivalentes titulacións universitarias
ao abeiro dos novos plans educativos (máster).

DISPOSICIÓN DERRADEIRA TERCEIRA. Desenvolvemento normativo.

Contempla  a  habilitación  ao  Consello  da  Xunta  de  Galicia  para  o  desenvolvemento
regulamentario do Decreto

 DISPOSICIÓN DERRADEIRA CUARTA. Entrada en vigor

Establécese a entrada en vigor do decreto ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, data da sinatura dixital
A directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Mª Encarnación Rivas Díaz
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