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A presente recompilación engloba as principais disposicións en vigor que inte-
gran o ordenamento xurídico dos bens culturais de Galicia. Neste senso recó-
llense a práctica totalidade da normativa propia da Comunidade Autónoma,
xunto cunha escolma das normas nacionais, comunitarias e internacionais.

Neste traballo prestouse especial atención á xurisprudencia específica ema-
nada do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e, en menor medida, doutros
órganos xurisdicionais.

Seguindo unha estrutura sinxela, agrúpanse os textos normativos polo seu
rango e pola data de publicación. A finalidade é ter un texto de fácil consul-
ta, para o cal tamén se incorpora un pequeno índice cronolóxico das disposi-
cións relacionadas.

As anotacións ó pe dos artigos, así como as concordancias, tamén perseguen
facer máis doado o achegamento a esta materia.

Achégase a este libro un disco que contén o soporte informático do mesmo,
tratado convenientemente co fin de acadar unha ferramenta áxil e cómoda
para os que dun xeito, directo ou incidental, traballen no ámbito do pratri-
monio cultural.

Neste traballo pónse a dispor dos interesados os textos xurídicos nunha versión
consolidada, o que quere dicir que se integran as modificacións e as correc-
cións de erros nun único documento oficioso de carácter instrumental e que,
pese ó coidado e dedicación cos que se acometeu esta obra, pode presentar
imprecisións. Téñase en conta que unicamente se consideran auténticos os tex-
tos legais publicados nos correspondentes diarios ou boletíns oficiais.

Agradezo de antemán ós lectores toda observación que poida mellora–las
futuras edicións.

Miño, 18 de agosto de 2004.

Limiar



§1º. Lei 8/1983, do 8 de xullo,

do Consello da Cultura Galega

(DOG núm. 102, do 9 de agosto)
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Exposición de motivos1

A existencia do «Consello da Cultura Galega» vén determinada polo artigo 32
do Estatuto de Galicia, e responde ás obrigas e facultades que, para a defen-
sa e promoción dos valores culturais do pobo galego, corresponden á Comu-
nidade Autónoma.

Como os órganos análogos de Estados, Comunidades e Corporacións ha de ser
entendido como un corpo asesor e consultivo, con capacidade de iniciativa,
investigación e organización, dotado de personalidade xurídica e composto
por membros representativos de entidades dos diversos campos da cultura e
tamén por personalidades sobranceiras que contribuirán ó desenvolvemento
da cultura de Galicia.

As áreas de acción de Consello son moi variadas. A acción cultural atinxe ás
múltiples facetas da vida do home e das sociedades. Por iso, as leis das nacións
e os tratados e convenios defenden, a un tempo, o dereito de todos a seren
parceiros do cultivo do espírito, a asumi–los seus valores vixentes, a gozar,
xeración tras xeración, dos bens da memoria histórica e do acervo das crea-
cións, a recibi–la benfeitoría do progreso das ciencias e das súas aplicacións e
da protección e defensa de canto lles é propio nos campos da lingua, das
letras e das artes. Un patrimonio cultural tan vizoso coma o que posúe e
caracteriza a nosa nacionalidade e o programa, fondo e de alongados hori-
zontes, que ten de ser desenrolado pola nosa Comunidade, requiren a for-
mación dun órgano cualificado, tal como concibe o Estatuto.

O Consello da Cultura Galega créase nunha etapa histórica na que os poderes
públicos, lonxe de se afastar dos problemas culturais e de desatendelos, ten-
den a interesarse afincadamente neles. Por sorte, os procesos de rexurdimen-
to das comunidades con personalidade histórica e a súa autonomía lexislativa
e política, son unha forma de salvagarda, liberación e achego cultural frente
ás nivelacións igualadoras e monopolizadoras dos poderes centralizados. No
caso de Galicia, mercé ó Estatuto e ás transferencias xa recibidas, a case tota-
lidade da acción cultural pode ser atinxida pola Comunidade Autónoma.

1 • Véxase o artigo 7 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Gali-
cia. Texto reproducido neste libro (§4º.).

• Véxase o Decreto 237/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o Regula-
mento da Lei do Consello da Cultura Galega (DOG núm. 199, do 13 de outubro).



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§1º

O Consello que esta Lei crea procura valiosas colaboracións para os órganos
da comunidade para cumprimento de fins e desenvolvemento de facultades,
nos campos da vida popular, no vizoso inzamento das institucións e dos move-
mentos espontáneos e no cultivo de tódolos bens do espírito nos que se afin-
ca a nosa identidade galega.

Polas devanditas razóns, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformi-
dade co artigo 13º.,2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do
23 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente, promulgo, en nome
de EL–Rei, a LEI DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA.

Artigo 1
Coa finalidade de defender e promociona–los valores culturais do pobo gale-
go, conforme co previsto no artigo 32 do Estatuto de autonomía de Galicia,
constitúese o Consello da Cultura Galega, co carácter, composición, compe-
tencias e funcionamento que se establecen na presente Lei. 

Artigo 2
O Consello da Cultura Galega é un órgano con personalidade xurídica propia
e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

Título Preliminar

Artigo 3

1 A composición do Consello da Cultura Galega estructurase desta forma:

a. O Presidente, que será elixido polo Consello en votación secreta, e
nomeado por Decreto da Xunta de Galicia.

b. O Vicepresidente ou Vicepresidentes, que serán elixidos polo Consello
en votación secreta entre os seus membros. 

c. O Secretario, que será elixido en votación secreta entre os seus membros. 
d. O Conselleiro de Cultura.
e. Os representantes das Entidades seguintes, por designación das mesmas:

Título I
Da composición do Consello
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– Un representante da Real Academia Galega.
– Un representante de Academia de Xurisprudencia e Lexislación de

Galicia.
– Dous representantes da Universidade galega, elixidos entre os seus

profesores.
– Un representante do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos.
– Un representante do Seminario de Estudios Galegos. 
– Un representante da Academia de Ciencias. 
– Un representante do Instituto da Lingua Galega. 
– Un representante do Instituto de Estudios Xacobeos.
– Un representante dos museos da Galicia. 
– Un representante do «Padroado de Rosalía Castro».
– Dous representantes das fundacións culturais de interés galego, eli-

xidos en votación secreta polo Consello.

f. Personalidades destacadas nos campos da cultura, elixidas polo Conse-
llo en votación secreta en número de dez.

2 O Consello poderá invitar a representantes de centros de investigación,
medios de comunicación social, asociacións culturais ou profesionais e
outras institucións galegas, para ser ouvidas ou para participar nas Ponencias.

3 O Consello poderá incorporar novas entidades. Para isto será preciso abrir
unha información na que se xustifique a conveniencia da incorporación. A
incorporación requirirá a maioría absoluta dos membros do Consello.

Artigo 4
O Presidente da Xunta de Galicia exercerá a Presidencia de Honor de Conse-
llo de Cultura Galega.

Artigo 5
O mandato dos membros do Consello non será superior a catro anos.
Os representantes adscritos nos párrafos e. e f. do artigo 3 serán renovados
de por metades cada dous anos, podendo se reelixidos.
Os membros de Consello a que se refire o apartado e. do mesmo artigo, per-
derán a condición de tales no momento en que decida sustituílos a entidade
que os designara.



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia
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Artigo 6
Compete ó Consello da Cultura Galega:

a. Analizar cantas cuestións se refiran ó patrimonio cultural e fomenta–la
lingua e a cultura galegas.

b. Investigar e valora–las necesidades culturais de pobo galego. 
c. Organizar actuacións culturais adecuadas ós fins do Consello dentro ou

fóra de Galicia.
d. Asesorar e consultar ós poderes da Comunidade Autónoma no que

xulgue preciso para a defensa e promoción dos valores culturais do
pobo galego.

e. Elevar ós poderes da Comunidade Autónoma informes e propostas a
favor de defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.

Título II
Competencias

Artigo 7
O Consello funcionará en Pleno e a través da executiva, da que formarán
parte, polo menos, o Presidente, un Vicepresidente e o Secretario; así mesmo,
poderá funcionar en Ponencias, Comisións Técnicas, fixas ou circunstanciais, e
en seccións.

Artigo 8
O Pleno reunirase polo menos unha vez cada trimestre e sempre que o Presi-
dente o convoque.
As reunións plenarias serán convocadas e presididas polo Presidente. 

Artigo 9

1 As deliberacións e acordos do Consello en Pleno requiren a presencia da
metade máis un dos seus membros, incluídos necesariamente o Presidente e
o Secretario. Dado o carácter do Consello non se admiten votos delegados.

2 Os acordos adoptaranse por maioría de votos dos asistentes. O Presidente
decidirá, co seu voto de calidade, os empates.

Título III
Do funcionamento
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Artigo 10
O Consello da Cultura Galega, de acordo coa Xunta de Galicia, elaborará o
seu presuposto, que figurará como unha unidade orgánica dentro dos Presu-
postos Xerais da Comunidade Autónoma.
O seu Presidente, de conformidade coa executiva, correspóndelle desenro-
la–la estructrura presupostaria do Consello.

Título IV
Financiación

Disposición transitoria
No prazo dun mes a partir da entrada en vigor da presente Lei, o Consello da
Cultura Galega será constituído provisionalmente, baixo a presidencia do
Conselleiro de Cultura, polos membros que foran designados de acordo do
apartado e. do artigo 3, que no prazo dun mes procederán a elixilas perso-
nalidades que forman parte do apartado f. do artigo 3.
No mes seguinte ó dia no que se produza a elección a que se refire o aparta-
do anterior, procederase á constitución formal do Consello baixo a presiden-
cia de honor do Presidente da Xunta de Galicia.

Disposicións finais

Primeira
Previa consulta ó Consello da Cultura Galega, o Goberno de Galicia queda
facultado para o desenvolvemento regulamentario da presente Lei.

Segunda
Esta Lei entrará en vigor ós vinte días da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela,
oito de xullo de mil novecentos oitenta e tres.

Gerardo Fernández Albor
Presidente



§2º. Lei 16/1985, do 25 de xuño,

do Patrimonio Histórico Español

(BOE núm. 155, do 29 de xuño; corrección de erros no
BOE núm. 296, do 11 de decembro)



O Patrimonio Histórico Español é a principal testemuña da contribución his-
tórica dos españois á civilización universal e da súa capacidade creativa con-
temporánea. A protección e o enriquecemento dos bens que o integran cons-
titúen obrigas fundamentais que vinculan a tódolos poderes públicos, segun-
do o mandato que ós mesmos dirixe o artigo 46 da norma constitucional.
Esixencias que no primeiro terzo do século constituíron para o lexislador un
mandato similar foron exemplarmente cumpridas polos protagonistas da
nosa mellor tradición intelectual, xurídica e democrática, como é boa mostra
o positivo legado recibido da Lei de 13 de maio de 1933. Pese a este recoñe-
cemento, o certo é que a recuperación polo noso pobo da súa liberdade
determinou que, desde os primeiros momentos en que tan feliz proceso his-
tórico se consumou, se emprendera a tarefa de elaborar unha nova e máis
ampla resposta legal a tales esixencias, un verdadeiro código do noso Patri-
monio Histórico, no que os proxectos de futuro se conformaran a partir das
experiencias acumuladas.

A súa necesidade foi sentida, en primeiro termo, a causa da dispersión nor-
mativa que, ó longo do medio século transcorrido desde a entrada en vigor
da venerable Lei, produciu no noso ordenamento xurídico multitude de fór-
mulas con que quixeron afrontarse situacións concretas naquel momento non
previstas ou inexistentes. Deriva así mesmo esta obriga da crecente preocu-
pación sobre esta materia por parte da comunidade internacional e dos seus
organismos representativos, a cal xerou novos criterios para a protección e
enriquecemento dos bens históricos e culturais, que se traduciron en Conven-
cións e Recomendacións que España subscribiu e observa, pero nas que a súa
lexislación interna non se adaptaba. A revisión legal queda, por último,
imposta por unha nova distribución de competencias entre o Estado e as
Comunidades Autónomas que, en relación a tales bens, emana da Constitu-
ción e dos Estatutos de Autonomía. A presente Lei é ditada, en consecuencia,
en virtude de normas contidas nos apartados 1 e 2 do artigo 149 da nosa
Constitución, que para o lexislador e a Administración estatal supoñen tanto
un mandato como un título competencial.

§2º. LEI DO PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
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Exposición de motivos1

1 • O Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, desenvolve parcialmente a Lei 16/1985,
do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 24, do 28 de xaneiro;
corrección de erros no BOE núm. 26 e 53, do 30 de xaneiro e 3 de marzo); modifi-
cado polo Real Decreto 64/1994, do 21 de xaneiro (BOE núm. 52, do 2 de marzo).

• Véxase a escolma da xurisprudencia da Sala do Contencioso–Administrativo do Tri-
bunal Supremo que figura recollida neste libro: §34º.



Esta Lei consagra unha nova definición de Patrimonio Histórico e amplía
notablemente a súa extensión. Nela quedan comprendidos os bens mobles e
inmobles que os constitúen, o Patrimonio Arqueolóxico e o Etnográfico, os
Museos, Arquivos e Bibliotecas de titularidade estatal, así como o Patrimonio
Documental e Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar a protección e fomen-
tar a cultura material debida á acción do home en sentido amplo, e concibe
aquela como un conxunto de bens que en si mesmos han de ser apreciados,
sen establecer limitacións derivadas da súa propiedade, uso, antigüidade ou
valor económico.

Iso non supón que as medidas de protección e fomento se despreguen de
modo uniforme sobre a totalidade dos bens que se consideran integrantes, en
virtude da Lei, do noso Patrimonio Histórico. A Lei establece distintos niveis
de protección que se corresponden con diferentes categorías legais. A máis
xenérica e que lle dá nome á propia Lei é a de Patrimonio Histórico Español,
constituído este por todos aqueles bens de valor histórico, artístico, científico
ou técnico que conforman a achega de España á cultura universal. Ó redor
deste concepto estructúranse as medidas esenciais da Lei e precísanse as téc-
nicas de intervención que son competencia da Administración do Estado, en
particular a súa defensa contra a exportación ilícita e a súa protección fronte
á espoliación.

No seo do Patrimonio Histórico Español, e ó obxecto de outorgar unha maior
protección e tutela, adquire un valor singular a categoría de Bens de Interese
Cultural, que se estende ós mobles e inmobles daquel Patrimonio que, de
forma máis evidente, requiran tal protección. Semellante categoría implica
medidas así mesmo singulares que a Lei establece segundo a natureza dos
bens sobre os cales recae.

A Lei dispón tamén as fórmulas necesarias para que esa valoración sexa posi-
ble, pois a defensa do Patrimonio Histórico dun pobo non debe realizarse
exclusivamente a través de normas que prohiban determinadas accións ou
limiten certos usos, senón a partir de disposicións que estimulen a súa conser-
vación e, en consecuencia, permitan o seu goce e faciliten o seu acrecentamento.

Así a Lei estipula un conxunto de medidas tributarias e fiscais e abre deter-
minadas canles novas que colocan a España nun horizonte similar ó que agora
se contempla en países próximos ó noso pola súa historia e a súa cultura e, en
consecuencia, polo seu acervo patrimonial. Desta forma impúlsase unha polí-

O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§2º



tica adecuada para xestionar con eficacia o Patrimonio Histórico Español.
Unha política que complemente a acción vixiante co estímulo educativo, téc-
nico e financeiro, no convencemento de que o Patrimonio Histórico se acre-
centa e se defende mellor canto máis o estiman as persoas que conviven con
el, pero tamén cantas máis axudas se establezan para atendelo, coas lóxicas
contraprestacións cara á sociedade cando son os poderes públicos quen faci-
litan aquelas.

O Patrimonio Histórico Español é unha riqueza colectiva que contén as expre-
sións máis dignas de aprecio na achega histórica dos españois á cultura uni-
versal. O seu valor proporciónao a estima que, como elemento de identidade
cultural, merece á sensibilidade dos cidadáns. Porque os bens que o integran
téñense convertido en patrimoniais debido exclusivamente á acción social
que cumpren, directamente derivada do aprecio con que os mesmos cidadáns
os foron revalorizando.

En consecuencia, e como obxectivo último, a Lei non busca senón o acceso ós
bens que constitúen o noso Patrimonio Histórico. Todas as medidas de protec-
ción e fomento que a Lei establece só cobran sentido se, ó final, conducen a
que un número cada vez maior de cidadáns poida contemplar e gozar as
obras que son herdanza da capacidade colectiva dun pobo. Porque nun Esta-
do democrático estes bens deben estar adecuadamente postos ó servicio da
colectividade no convencemento de que co seu goce se facilita o acceso á cul-
tura e que esta, en definitiva, é camiño seguro cara á liberdade dos pobos.

§2º. LEI DO PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
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Título Preliminar
Disposicións xerais

Artigo 1

1 Son obxecto da presente Lei a protección, acrecentamento e transmisión
ás xeracións futuras do Patrimonio Histórico Español.

2 Integran o Patrimonio Histórico Español os inmobles e obxectos mobles de
interese artístico, histórico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, cientí-
fico ou técnico. Tamén forman parte do mesmo o patrimonio documental e
bibliográfico, os xacementos e zonas arqueolóxicas, así como os sitios natu-
rais, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico.



3 Os bens máis relevantes do Patrimonio Histórico Español deberán ser inven-
tariados ou declarados de interese cultural nos termos previstos nesta Lei.

Artigo 2

1 Sen prexuízo das competencias que correspondan ós demais poderes
públicos, son deberes e atribucións esenciais da Administración do Estado,
de conformidade co establecido nos artigos 46 e 44, 149.1.1 e 149.2 da
Constitución, garantir a conservación do Patrimonio Histórico Español, así
como promover o enriquecemento do mesmo e fomentar e tutelar o acce-
so de tódolos cidadáns ós bens comprendidos nel. Así mesmo, de acordo
co disposto no artigo 149.1, 28, da Constitución, a Administración do Esta-
do protexerá ditos bens fronte á exportación ilícita e a espoliación.

2 En relación ó Patrimonio Histórico Español, a Administración do Estado
adoptará as medidas necesarias para facilitar a súa colaboración cos res-
tantes poderes públicos e a destes entre si, así como para acadar e pro-
porcionar canta información fora precisa ós fins sinalados no parágrafo
anterior.

3 Á Administración do Estado compételle igualmente a difusión internacio-
nal do coñecemento dos bens integrantes do Patrimonio Histórico Espa-
ñol, a recuperación de tales bens cando tivesen sido ilicitamente exporta-
dos e o intercambio, respecto ós mesmos, de información cultural, técnica
e científica cos demais Estados e cos Organismos internacionais, de con-
formidade co establecido no artigo 149.1, número 3 da Constitución. As
demais Administracións competentes colaborarán a estes efectos coa
Administración do Estado.

Artigo 3

1 A comunicación e o intercambio de programas de actuación e información
relativos ó Patrimonio Histórico Español serán facilitados polo Consello do
Patrimonio Histórico, constituído por un representante de cada Comuni-
dade Autónoma, designado polo seu Consello de Goberno, e o Director
Xeral correspondente da Administración do Estado, que actuará como Pre-
sidente.

2 Sen prexuízo das funcións atribuídas ó Consello do Patrimonio Histórico,
son institucións consultivas da Administración do Estado, ós efectos pre-

O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§2º
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vistos na presente Lei, a Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación
de Bens do Patrimonio Histórico Español, as Reais Academias, as Universi-
dades españolas, o Consello Superior de Investigacións Científicas e as
Xuntas Superiores que a Administración do Estado determine por vía
regulamentaria, e no que poida afectar a unha Comunidade Autónoma,
as institucións por ela recoñecidas. Todo iso con independencia do aseso-
ramento que, no seu caso, poida conseguirse doutros organismos profe-
sionais e entidades culturais.

Artigo 4
Ós efectos da presente Lei enténdese por espoliación toda acción ou omisión
que poña en perigo de perda ou destrucción todos ou algún dos valores dos
bens que integran o Patrimonio Histórico Español ou perturbe o cumprimen-
to da súa función social. En tales casos a Administración do Estado, con inde-
pendencia das competencias que correspondan ás Comunidades Autónomas,
en calquera momento, poderá interesar do Departamento competente do
Consello de Goberno da Comunidade Autónoma correspondente a adopción
con urxencia das medidas conducentes a evitar a espoliación. Se se desaten-
dese o requirimento, a Administración do Estado dispoñerá o necesario para
a recuperación e protección, tanto legal como técnica, do ben espoliado.

Artigo 5

1 Ós efectos da presente Lei enténdese por exportación a saída do territorio
español de calquera dos bens que integran o Patrimonio Histórico Español.

2 Os propietarios ou posuidores de tales bens con máis de cen anos de anti-
güidade e, en todo caso, dos inscritos no Inventario Xeral previsto no arti-
go 26 desta Lei precisarán para a súa exportación autorización expresa e
previa da Administración do Estado na forma e condicións que se estable-
zan por vía regulamentaria.

3 Non obstante o disposto no apartado anterior, e sen prexuízo do que esta-
blecen os artigos 31 e 34 desta Lei, queda prohibida a exportación dos
bens declarados de interese cultural, así como a daqueloutros que, pola
súa pertenza ó Patrimonio Histórico Español, a Administración do Estado
declare expresamente inexportables, como medida cautelar ata que se
incoe o expediente para incluír o ben nalgunha das categorías de protec-
ción especial previstas nesta Lei.



Artigo 6
Ós efectos da presente Lei entenderase como Organismos competentes para
a súa execución:

a. Os que en cada Comunidade Autónoma teñan ó seu cargo a protección
do Patrimonio Histórico.

b. Os da Administración do Estado, cando así se indique de modo expre-
so ou resulte necesaria a súa intervención para a defensa fronte á
exportación ilícita e a espoliación dos bens que integran o Patrimonio
Histórico Español. Estes Organismos serán tamén os competentes res-
pecto dos bens integrantes do Patrimonio Histórico Español adscritos a
servicios públicos xestionados pola Administración do Estado ou que
formen parte do Patrimonio Nacional.

Artigo 7
Os Concellos cooperarán cos Organismos competentes para a execución desta
Lei na conservación e custodia do Patrimonio Histórico Español comprendido
no seu termo municipal, adoptando as medidas oportunas para evitar o seu
deterioro, perda ou destrucción. Notificarán á Administración competente
calquera ameaza, dano ou perturbación da súa función social que tales bens
sufran, así como as dificultades e necesidades que teñan para o coidado des-
tes bens. Exercerán así mesmo as demais funcións que teñan expresamente
atribuídas en virtude desta Lei.

Artigo 8

1 As persoas que observen perigo de destrucción ou deterioro nun ben inte-
grante do Patrimonio Histórico Español deberán, no menor tempo posi-
ble, poñelo en coñecemento da Administración competente, quen com-
probará o obxecto da denuncia e actuará de acordo ó que nesta Lei se dispón.

2 Será pública a acción para esixir ante os órganos administrativos e os Tri-
bunais Contencioso–Administrativos o cumprimento do previsto nesta Lei
para a defensa dos bens integrantes do Patrimonio Histórico Español.
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Artigo 9

1 Gozarán de singular protección e tutela os bens integrantes do Patrimo-
nio Histórico Español declarados de interese cultural por ministerio de esta
Lei ou mediante Real Decreto de forma individualizada.

2 A declaración mediante Real Decreto requirirá a previa incoación e trami-
tación de expediente administrativo polo Organismo competente, segun-
do o disposto no artigo 6 desta Lei. No expediente deberá constar infor-
me favorable dalgunha das institucións consultivas sinaladas no artigo 3,
parágrafo 2, ou que teñan recoñecido idéntico carácter no ámbito dunha
Comunidade Autónoma. Transcorridos tres meses desde a solicitude do
informe sen que este fose emitido, entenderase que o dictame requirido
é favorable á declaración de interese cultural. Cando o expediente se refi-
ra a bens inmobles dispoñerase, ademais, a apertura dun período de infor-
mación pública e darase audiencia ó Concello interesado.

3 O expediente deberá resolverse no prazo máximo de vinte meses a partir
da data en que fose incoado. A caducidade do expediente producirase
transcorrido dito prazo se se denunciou a mora e sempre que non teña
recaído resolución nos catro meses seguintes á denuncia. Caducado o
expediente, non poderá volver a iniciarse nos tres anos seguintes, salvo a
instancia do titular.

4 Non poderá ser declarado Ben de Interese Cultural a obra dun autor vivo,
agás se existe autorización expresa do seu propietario ou media a súa
adquisición pola Administración.

5 De oficio ou a instancia do titular dun interese lexítimo e directo, poderá
tramitarse polo Organismo competente expediente administrativo, que
deberá conter o informe favorable e razoado dalgunha das institucións
consultivas, a fin de que se acorde mediante Real Decreto que a declara-
ción dun determinado Ben de Interese Cultural quede sen efecto.

Título I
Da declaración de Bens de Interese Cultural



Artigo 10
Calquera persoa poderá solicitar a incoación de expediente para a declaración
dun Ben de Interese Cultural. O Organismo competente decidirá se procede a
incoación. Esta decisión e, no seu caso, as incidencias e resolución do expe-
diente deberán notificarse ós que o instaron.

Artigo 11

1 A incoación de expediente para a declaración dun Ben de Interese Cultural
determinará, en relación ó ben afectado, a aplicación provisional do mesmo
réxime de protección previsto para os bens declarados de interese cultural.

2 A resolución do expediente que declare un Ben de Interese Cultural debe-
rá describilo claramente. No suposto de inmobles, delimitará o contorno
afectado pola declaración e, no seu caso, definiranse e enumeraranse as
partes integrantes, as pertenzas e os accesorios comprendidos na declaración.

Artigo 12

1 Os bens declarados de interese cultural serán inscritos nun Rexistro Xeral
dependente da Administración do Estado, do que se determinará por vía
regulamentaria a súa organización e funcionamento. A este Rexistro noti-
ficarase a incoación de ditos expedientes, que causarán a correspondente
anotación preventiva ata que recaia resolución definitiva.

2 No caso de bens inmobles a inscrición farase por algún dos conceptos men-
cionados no artigo 14.2.

3 Cando se trate de Monumentos e Xardíns Históricos, a Administración
competente ademais instará de oficio a inscrición gratuíta da declaración
no Rexistro da Propiedade.

Artigo 13

1 Ós bens declarados de interese cultural expediráselles polo Rexistro Xeral
un Título oficial que os identifique e no que se reflectirán tódolos actos
xurídicos ou artísticos que sobre eles se realicen. As transmisións ou tras-
lados de ditos bens inscribiranse no Rexistro. Regulamentariamente esta-
blecerase a forma e caracteres deste título.
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2 Así mesmo, os propietarios e, no seu caso, os titulares de dereitos reais
sobre tales bens, ou quen os posúa por calquera título, están obrigados a
permitir e facilitar a súa inspección por parte dos Organismos competen-
tes, o seu estudio ós investigadores, previa solicitude razoada destes, e a
súa visita pública, nas condicións de gratuidade que se determinen regu-
lamentariamente, alomenos catro días ó mes, en días e horas previamen-
te sinalados. O cumprimento desta última obriga poderá ser dispensado
total ou parcialmente pola Administración competente cando medie
causa xustificada. No caso de bens mobles poderase igualmente acordar
como obriga substitutoria o depósito do ben nun lugar que reúna as ade-
cuadas condicións de seguridade e exhibición durante un período máximo
de cinco meses cada dous anos.

Artigo 14

1 Para os efectos desta Lei teñen a consideración de bens inmobles, ademais
dos enumerados no artigo 334 do Código Civil, cantos elementos poidan
considerarse consubstanciais cos edificios e formen parte dos mesmos ou
do seu contorno, ou o teñan formado, aínda que no caso de poder ser
separados constitúan un todo perfecto de fácil aplicación a outras cons-
truccións ou usos distintos do seu orixinal, calquera que sexa a materia de
que estean formados e aínda que a súa separación non prexudique visi-
blemente o mérito histórico ou artístico do inmoble ó que están adheridos.

2 Os bens inmobles integrados no Patrimonio Histórico Español poden ser
declarados Monumentos, Xardíns, Conxuntos e Sitios Históricos, así como
Zonas Arqueolóxicas, todos eles como Bens de Interese Cultural.

Artigo 15

1 Son Monumentos aqueles bens inmobles que constitúen realizacións
arquitectónicas ou de enxeñería, ou obras de escultura colosal sempre que
teñan interese histórico, artístico, científico ou social.

Título II
Dos bens inmobles



2 Xardín Histórico é o espacio delimitado, producto da ordenación polo
home de elementos naturais, ás veces complementado con estructuras de
fábrica, e estimado de interese en función da súa orixe ou pasado históri-
co ou dos seus valores estéticos, sensoriais ou botánicos.

3 Conxunto Histórico é a agrupación de bens inmobles que forman unha
unidade de asentamento, continua ou dispersa, condicionada por unha
estructura física representativa da evolución dunha comunidade humana
por ser testemuño da súa cultura ou constituír un valor de uso e goce para
a colectividade. Así mesmo é Conxunto Histórico calquera núcleo indivi-
dualizado de inmobles comprendidos nunha unidade superior de poboa-
ción que reúna esas mesmas características e poida ser claramente delimitado.

4 Sitio Histórico é o lugar ou paraxe natural vinculada a acontecementos ou
recordos do pasado, a tradicións populares, creacións culturais ou da natu-
reza e a obras do home que posúan valor histórico, etnolóxico, paleonto-
lóxico ou antropolóxico.

5 Zona Arqueolóxica é o lugar ou paraxe natural onde existen bens mobles
ou inmobles susceptibles de ser estudiados con metodoloxía arqueolóxica,
teñan sido ou non extraídos e tanto se se encontran na superficie, no sub-
solo ou baixo as augas territoriais españolas.

Artigo 16

1 A incoación de expediente de declaración de interese cultural respecto
dun ben inmoble determinará a suspensión das correspondentes licencias
municipais de parcelación, edificación ou demolición nas zonas afectadas,
así como dos efectos das xa outorgadas. As obras que por razón de forza
maior tiveran que realizarse con carácter inaprazable en tales zonas pre-
cisarán, en todo caso, autorización dos Organismos competentes para a
execución desta Lei.

2 A suspensión a que fai referencia o apartado anterior dependerá da reso-
lución ou caducidade do expediente incoado.

Artigo 17
Na tramitación do expediente de declaración como Ben de Interese Cultural
dun Conxunto Histórico deberán considerarse as súas relacións coa área terri-
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torial a que pertence, así como a protección dos accidentes xeográficos e
paraxes naturais que conforman o seu contorno.

Artigo 18
Un inmoble declarado Ben de Interese Cultural é inseparable do seu contor-
no. Non se poderá proceder ó seu desprazamento ou remoción, salvo que
resulte imprescindible por causa de forza maior ou de interese social e, en
todo caso, conforme ó procedemento previsto no artigo 9, parágrafo 2, desta Lei.

Artigo 19

1 Nos Monumentos declarados Ben de Interese Cultural non poderá reali-
zarse obra interior ou exterior que afecte directamente ó inmoble ou a
calquera das súas partes integrantes ou pertenzas sen autorización expre-
sa dos Organismos competentes para a execución desta Lei. Será precepti-
va a mesma autorización para colocar en fachadas ou en cubertas calque-
ra clase de rótulo, sinal ou símbolo, así como para realizar obras no con-
torno afectado pola declaración.

2 As obras que afectan ós Xardíns Históricos declarados de interese cultural
e ó seu contorno, así como a colocación neles de calquera clase de rótulo,
sinal ou símbolo, necesitarán autorización expresa dos Organismos com-
petentes para a execución desta Lei.

3 Queda prohibida a colocación de publicidade comercial e de calquera
clase de cables, antenas e conduccións aparentes nos Xardíns Históricos e
nas fachadas e cubertas dos Monumentos declarados de interese cultural.
Prohíbese tamén toda construcción que altere o carácter dos inmobles a
que fai referencia este artigo ou perturbe a súa contemplación.

Artigo 20

1 A declaración dun Conxunto Histórico, Sitio Histórico ou Zona Arqueoló-
xica como Bens de Interese Cultural, determinará a obriga para o Munici-
pio ou Municipios en que se encontraren de redactar un Plano Especial de
Protección da área afectada pola declaración ou outro instrumento de pla-
neamento dos previstos na lexislación urbanística que cumpra en todo
caso as esixencias nesta Lei establecidas. A aprobación de dito Plano requi-
rirá o informe favorable da Administración competente para a protección
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dos bens culturais afectados. Entenderase emitido informe favorable
transcorridos tres meses desde a presentación do Plano. A obrigatorieda-
de de dito Plano non poderá escusarse na preexistencia doutro planea-
mento contradictorio coa protección, nin na inexistencia previa de plane-
amento xeral.

2 O Plano a que se refire o apartado anterior establecerá para tódolos usos
públicos a orde prioritaria da súa instalación nos edificios e espacios que
sexan aptos para iso. Igualmente contemplará as posibles áreas de rehabi-
litación integrada que permitan a recuperación da área residencial e das
actividades económicas adecuadas. Tamén deberá conter os criterios rela-
tivos á conservación de fachadas e cubertas e instalacións sobre as mesmas.

3 Ata a aprobación definitiva de dito Plano o outorgamento de licencias ou
a execución das outorgadas antes de incoarse o expediente declarativo do
Conxunto Histórico, Sitio Histórico ou Zona Arqueolóxica, precisará reso-
lución favorable da Administración competente para a protección dos
bens afectados e, en todo caso, non se permitirán aliñacións novas, alte-
racións na edificabilidade, parcelacións nin agregacións.

4 Desde a aprobación definitiva do Plano a que se refire este artigo, os Con-
cellos interesados serán competentes para autorizar directamente as obras
que desenvolvan o planeamento aprobado e que afecten unicamente a
inmobles que non sexan Monumentos nin Xardíns Históricos nin estean
comprendidos no seu contorno, debendo dar conta á Administración com-
petente para a execución desta Lei das autorizacións ou licencias concedi-
das no prazo máximo de dez días desde o seu outorgamento. As obras que
se realicen ó amparo de licencias contrarias ó Plano aprobado serán ilegais
e a Administración competente poderá ordenar a súa reconstrucción ou
demolición con cargo ó Organismo que tivese outorgado a licencia en
cuestión, sen prexuízo do disposto na lexislación urbanística sobre as res-
ponsabilidades por infraccións.

Artigo 21

1 Nos instrumentos de planeamento relativos a Conxuntos Históricos reali-
zarase a catalogación, segundo o disposto na lexislación urbanística, dos
elementos unitarios que conforman o Conxunto, tanto inmobles edifica-
dos como espacios libres exteriores ou interiores, ou outras estructuras sig-
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nificativas, así como dos compoñentes naturais que o acompañan, defi-
nindo os tipos de intervención posible. Ós elementos singulares dispensa-
ráselles unha protección integral. Para o resto dos elementos fixarase, en
cada caso, un nivel adecuado de protección.

2 Excepcionalmente, o Plano de protección dun Conxunto Histórico poderá
permitir remodelacións urbanas, pero só en caso de que impliquen unha
mellora das súas relacións co contorno territorial ou urbano ou eviten os
usos degradantes para o propio Conxunto.

3 A conservación dos Conxuntos Históricos declarados Bens de Interese Cul-
tural comporta o mantemento da estructura urbana e arquitectónica, así
como das características xerais do seu ambiente. Consideraranse excepcio-
nais as substitucións de inmobles, aínda que sexan parciais, e só poderán
realizarse na medida en que contribúan á conservación xeral do carácter
do Conxunto. En todo caso, manteranse as aliñacións urbanas existentes.

Artigo 22

1 Calquera obra ou remoción de terreo que se proxecte realizar nun Sitio
Histórico ou nunha Zona Arqueolóxica declarados Ben de Interese Cultu-
ral deberá ser autorizada pola Administración competente para a protec-
ción de ditos bens, que poderá, antes de outorgar a autorización, ordenar
a realización de prospeccións e, no seu caso, escavacións arqueolóxicas, de
acordo co disposto no Título V da presente Lei.

2 Queda prohibida a colocación de calquera clase de publicidade comercial,
así como de cables, antenas e conduccións aparentes nas Zonas Arqueolóxicas.

Artigo 23

1 Non poderán outorgarse licencias para a realización de obras que, con-
forme ó previsto na presente Lei, requiran calquera autorización adminis-
trativa ata que esta teña sido concedida.

2 As obras realizadas sen cumprir o establecido no apartado anterior serán
ilegais e os Concellos ou, no seu caso, a Administración competente en
materia de protección do Patrimonio Histórico Español, poderán ordenar
a súa reconstrucción ou demolición con cargo ó responsable da infracción
nos termos previstos pola lexislación urbanística.
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Artigo 24

1 Se a pesar do disposto no artigo 36, chegara a incoarse expediente de ruína
dalgún inmoble afectado por expediente de declaración de Ben de Intere-
se Cultural, a Administración competente para a execución desta Lei esta-
rá lexitimada para intervir como interesado en dito expediente, debéndo-
lle ser notificada a apertura e as resolucións que no mesmo se adopten.

2 En ningún caso poderá procederse á demolición dun inmoble sen previa
firmeza da declaración de ruína e autorización da Administración compe-
tente, que non a concederá sen informe favorable de alomenos dúas das
institucións consultivas ás que se refire o artigo 3.

3 Se existira urxencia e perigo inminente, a entidade que tivese incoado
expediente de ruína deberá ordenar as medidas necesarias para evitar
danos ás persoas. As obras que por razón de forza maior tiveran que rea-
lizarse non darán lugar a actos de demolición que non sexan estrictamen-
te necesarios para a conservación do inmoble e requirirán en todo caso a
autorización prevista no artigo 16.1, debéndose prever ademais no seu
caso a reposición dos elementos retirados.

Artigo 25
O Organismo competente poderá ordenar a suspensión das obras de demoli-
ción total ou parcial, ou de cambio de uso dos inmobles integrantes do Patri-
monio Histórico Español non declarados de interese cultural. Dita suspensión
poderá durar un máximo de seis meses, dentro dos cales a Administración
competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre a procedencia da
aprobación inicial dun plano especial ou doutras medidas de protección das
previstas da lexislación urbanística. Esta resolución, que deberá ser comunica-
da ó Organismo que tivese ordenado a suspensión, non impedirá o exercicio
da potestade prevista no artigo 37.2.

Artigo 26

1 A Administración do Estado, en colaboración coas demais Administracións
competentes, confeccionará o Inventario Xeral daqueles bens mobles do
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Patrimonio Histórico Español non declarados de interese cultural que
teñan singular relevancia.

2 Ós efectos previstos no parágrafo anterior, as Administracións competen-
tes poderán demandar dos titulares de dereitos sobre os bens mobles inte-
grantes do Patrimonio Histórico Español o exame dos mesmos, así como as
informacións pertinentes, para a súa inclusión, se procede, en dito Inventario.

3 Os propietarios e demais titulares de dereitos reais sobre bens mobles de
notable valor histórico, artístico, arqueolóxico, científico, técnico ou cul-
tural, poderán presentar solicitude debidamente documentada ante a
Administración competente, a fin de que se inicie o procedemento para a
inclusión de ditos bens no Inventario Xeral. A resolución sobre esta solici-
tude deberá recaer nun prazo de catro meses.

4 Os propietarios ou posuidores dos bens mobles que reúnan o valor e carac-
terísticas que se sinalen regulamentariamente, quedan obrigados a comu-
nicar á Administración competente a existencia destes obxectos antes de
proceder á súa venda ou transmisión a terceiros. Igual obriga se establece
para as persoas ou entidades que exerzan habitualmente o comercio dos
bens mobles integrantes do Patrimonio Histórico Español, que deberán,
ademais, formalizar ante dita Administración un libro de rexistro das
transmisións que realicen sobre aqueles obxectos.

5 A organización e o funcionamento do Inventario Xeral determinaranse
por vía regulamentaria.

6 Ós bens mobles integrantes do Patrimonio Histórico Español incluídos no
Inventario Xeral aplicaránselles as seguintes normas:

a. A Administración competente poderá en todo momento inspeccionar
a súa conservación.

b. Os seus propietarios e, no seu caso, os demais titulares de dereitos reais
sobre os mesmos, están obrigados a permitir o seu estudio ós investi-
gadores, previa solicitude razoada, e a prestalos, coas debidas garantí-
as, a exposicións temporais que se organicen polos Organismos a que
se refire o artigo 6 desta Lei. Non será obrigatorio realizar estes prés-
tamos por un período superior a un mes por ano.

c. A transmisión por actos inter vivos ou mortis causa, así como calquera
outra modificación na situación dos bens, deberá comunicarse á Admi-
nistración competente e anotarse no Inventario Xeral.



Artigo 27
Os bens mobles integrantes do Patrimonio Histórico Español poderán ser
declarados de interese cultural. Terán tal consideración, en todo caso, os bens
mobles contidos nun inmoble que teña sido obxecto de dita declaración e que
esta os recoñeza como parte esencial da súa historia.

Artigo 28

1 Os bens mobles declarados de interese cultural e os incluídos no Inventa-
rio Xeral que estean en posesión de institucións eclesiásticas, en calquera
dos seus establecementos ou dependencias, non poderán transmitirse por
título oneroso ou gratuíto nin cederse a particulares nin a entidades mer-
cantís. Ditos bens só poderán ser alleados ou cedidos ó Estado, a entida-
des de Dereito Público ou a outras institucións eclesiásticas.

2 Os bens mobles que forman parte do Patrimonio Histórico Español non
poderán ser alleados polas Administracións Públicas, salvo as transmisións
que entre si mesmas estas efectúen e o disposto nos artigos 29 e 34 desta Lei.

3 Os bens a que se refire este artigo serán imprescritibles. En ningún caso se
aplicará a estes bens o disposto no artigo 1955 do Código Civil.

Artigo 29

1 Pertencen ó Estado os bens mobles integrantes do Patrimonio Histórico
Español que sexan exportados sen a autorización requirida polo artigo 5
desta Lei. Ditos bens son inalienables e imprescritibles.

2 Corresponde á Administración do Estado realizar os actos conducentes á
total recuperación dos bens ilegalmente exportados.

3 Cando o anterior titular acreditase a perda ou subtracción previa do ben
ilegalmente exportado, poderá solicitar a súa cesión do Estado, obrigán-
dose a aboar o importe dos gastos derivados da súa recuperación, e, no
seu caso, o reembolso do prezo que tivese satisfeito o Estado ó adquiren-
te de boa fe. Presumirase a perda ou subtracción do ben ilegalmente
exportado cando o anterior titular fora unha Entidade de dereito público.

4 Os bens recuperados e non cedidos serán destinados a un centro público,
previo informe do Consello do Patrimonio Histórico.
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Artigo 30
A autorización para a exportación de calquera ben moble integrante do Patri-
monio Histórico Español estará suxeita a unha taxa establecida de acordo coas
seguintes regras:

1 Feito impoñible: constituirao a concesión da autorización de exportación
dos mencionados bens.

2 Exencións: estarán exentas do pago das taxas:

a. A exportación de bens mobles que teña lugar durante os dez anos
seguintes á súa importación, sempre que esta se realizara de forma
legal, estea reflectida documentalmente e os bens non teñan sido
declarados de interese cultural de acordo co disposto no artigo 32
desta Lei.

b. A saída temporal legalmente autorizada de bens mobles que formen
parte do Patrimonio Histórico Español.

c. A exportación de obxectos mobles de autores vivos.

3 Suxeito pasivo: estarán obrigadas ó pago da taxa as persoas ou entidades
nacionais ou estranxeiras a favor das que se concedan as autorizacións de
exportación.

4 Base impoñible: a base impoñible virá determinada polo valor real do ben
do que se solicita a autorización de exportación. Considerarase valor real
do ben o declarado polo solicitante, sen prexuízo da comprobación admi-
nistrativa realizada polo Organismo correspondente da Administración do
Estado, que prevalecerá cando sexa superior a aquel.

5 Tipo de gravame: a taxa esixirase conforme á seguinte tarifa:

– Ata 1.000.000 de pesetas, o 5 por 100.
– De 1.000.001 a 10.000.000, o 10 por 100.
– De 10.000.001 a 100.000.000, o 20 por 100.
– De 100.000.001 en diante, o 30 por 100.

6 Reporto: reportarase a taxa cando se conceda a autorización de exportación.

7 Liquidación e pago: o Goberno regulará os procedementos de valoración,
liquidación e pago da taxa.



8 Xestión: a xestión desta taxa quedará atribuída ó Ministerio de Cultura.

9 Destino: o producto desta taxa ingresarase no Tesouro Público, quedando
afectado exclusivamente á adquisición de bens de interese para o Patri-
monio Histórico Español.

Artigo 31

1 A Administración do Estado poderá autorizar a saída temporal de España,
na forma e condicións que regulamentariamente se determine, de bens
mobles suxeitos ó réxime previsto no artigo 5 desta Lei. En todo caso debe-
rá constar na autorización o prazo e garantías da exportación. Os bens así
exportados non poderán ser obxecto do exercicio do dereito de preferen-
te adquisición.

2 O incumprimento das condicións para o retorno a España dos bens que
dese modo se teñan exportado terá consideración de exportación ilícita.

Artigo 32

1 Os bens mobles dos que se realizara a súa importación legalmente e estea
debidamente documentada de modo que o ben importado quede plena-
mente identificado, non poderán ser declarados de interese cultural nun
prazo de dez anos a contar desde a data da súa importación.

2 Tales bens poderán exportarse previa licencia da Administración do Esta-
do, que se concederá sempre que a solicitude cumpra os requisitos esixi-
dos pola lexislación en vigor, sen que poida exercitarse dereito ningún de
preferente adquisición respecto deles. Transcorrido o prazo de dez anos,
ditos bens quedarán sometidos ó réxime xeral da presente Lei, salvo que
os seus posuidores soliciten á Administración do Estado prorrogar esta
situación por igual prazo, e aquela sexa concedida oído o dictame da
Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio
Histórico Español.

3 Non obstante o disposto nos apartados anteriores, os bens mobles que
posúan algún dos valores sinalados no artigo 1 desta Lei poderán ser
declarados de interese cultural antes do prazo de dez anos se o seu pro-
pietario solicitase dita declaración e a Administración do Estado resolvera
que o ben enriquece o Patrimonio Histórico Español.
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2 • Parágrafo engadido polo artigo 110 da Lei 62/2003, do 30 de decembro, de Medi-
das Fiscais, Administrativas e da Orde Social (BOE núm. 313, do 31 de decembro). 

4 O disposto nos apartados 1 e 2 deste artigo non será aplicado ás adquisi-
cións de bens do Patrimonio Histórico Español realizadas fora do territo-
rio español para a súa incorporación ó mesmo que se acollan ás deduc-
cións previstas no artigo 55, apartado 5, parágrafo a) da Lei 40/1998, do 9
de decembro do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas e outras Nor-
mas Tributarias, e no artigo 35, apartado 1, parágrafo a), da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades2. 

Artigo 33
Salvo o previsto no artigo 32, sempre que se formule solicitude de exporta-
ción, a declaración de valor feita polo solicitante será considerada oferta de
venda irrevogable en favor da Administración do Estado que, de non autori-
zar dita exportación, dispoñerá dun prazo de seis meses para aceptar a ofer-
ta e dun ano a partir dela para efectuar o pago que proceda. A negativa á
solicitude de exportación non supón a aceptación da oferta, que sempre
deberá ser expresa.

Artigo 34
O Goberno poderá concertar con outros Estados a permuta de bens mobles
de titularidade estatal pertencentes ó Patrimonio Histórico Español por
outros de alomenos igual valor e significado histórico. A aprobación precisa-
rá de informe favorable das Reais Academias da Historia e de Belas Artes de
San Fernando e da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens
do Patrimonio Histórico Español.

Título IV
Sobre a protección dos bens mobles e inmobles

Artigo 35

1 Para a protección dos bens integrantes do Patrimonio Histórico Español e
co obxecto de facilitar o acceso dos cidadáns ós mesmos, fomentar a
comunicación entre os diferentes servicios e promover a información nece-
saria para o desenvolvemento da investigación científica e técnica, formu-
laranse periodicamente Planos Nacionais de Información sobre o Patrimo-
nio Histórico Español.
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2 O Consello do Patrimonio Histórico Español elaborará e aprobará os Pla-
nos Nacionais de información referidos no apartado anterior.

3 Os diferentes servicios públicos e os titulares de bens do Patrimonio Histó-
rico Español deberán prestar a súa colaboración na execución dos Planos
Nacionais de Información.

Artigo 36

1 Os bens integrantes do Patrimonio Histórico Español deberán ser conser-
vados, mantidos e custodiados polos seus propietarios ou, no seu caso,
polos titulares de dereitos reais ou polos posuidores de tales bens.

2 A utilización dos bens declarados de interese cultural, así como dos bens
mobles incluídos no Inventario Xeral, quedará subordinada a que non se
poñan en perigo os valores que aconsellan a súa conservación. Calquera
cambio de uso deberá ser autorizado polos Organismos competentes para
a execución desta Lei.

3 Cando os propietarios ou os titulares de dereitos reais sobre bens declara-
dos de interese cultural ou bens incluídos no Inventario Xeral non execu-
ten as actuacións esixidas no cumprimento da obriga prevista no aparta-
do 1 deste artigo, a Administración competente, previo requirimento ós
interesados, poderá ordenar a súa execución subsidiaria. Así mesmo,
poderá conceder unha axuda con carácter de anticipo reintegrable que,
en caso de bens inmobles, será inscrita no Rexistro da Propiedade. A Admi-
nistración competente tamén poderá realizar de modo directo as obras
necesarias, se así o require a máis eficaz conservación dos bens. Excepcio-
nalmente a Administración competente poderá ordenar o depósito dos
bens mobles en centros de carácter público en tanto non desaparezan as
causas que orixinaron dita necesidade.

4 O incumprimento das obrigas establecidas no presente artigo será causa
de interese social para a expropiación forzosa dos bens declarados de inte-
rese cultural pola Administración competente.

Artigo 37

1 A Administración competente poderá impedir un derrubamento e sus-
pender calquera clase de obra ou intervención nun ben declarado de inte-
rese cultural.
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2 Igualmente poderá actuar dese modo, aínda que non se teña producido
dita declaración, sempre que aprecie a concorrencia dalgún dos valores a
que fai mención o artigo 1 desta Lei. En tal suposto a Administración resol-
verá no prazo máximo de trinta días hábiles en favor da continuación da
obra ou intervención iniciada ou procederá a incoar a declaración de Ben
de Interese Cultural.

3 Será causa xustificativa de interese social para a expropiación pola Admi-
nistración competente dos bens afectados por unha declaración de inte-
rese cultural o perigo de destrucción ou deterioro, ou un uso incompati-
ble cos seus valores. Poderán expropiarse por igual causa os inmobles que
impidan ou perturben a contemplación dos bens afectados pola declara-
ción de interese cultural ou dean lugar a riscos para os mesmos. Os Muni-
cipios poderán acordar tamén a expropiación de tales bens notificando
previamente este propósito á Administración competente, que terá prio-
ridade no exercicio desta potestade.

Artigo 38

1 Quen tratase de allear un ben declarado de interese cultural ou incluído
no Inventario Xeral ó que se refire o artigo 26, deberá notificalo ós Orga-
nismos mencionados no artigo 6 e declarar o prezo e condicións en que se
propoña realizar o alleamento. Os subhastadores deberán notificar igual-
mente e con suficiente antelación as subhastas públicas en que se preten-
da allear calquera ben integrante do Patrimonio Histórico Español.

2 Dentro dos dous meses seguintes á notificación referida no apartado ante-
rior, a Administración do Estado poderá facer uso do dereito de tenteo
para si, para unha entidade benéfica ou para calquera entidade de derei-
to público, obrigándose ó pago do prezo convido, ou, no seu caso, o de
remate nun período non superior a dous exercicios económicos, agás acor-
do co interesado noutra forma de pago.

3 Cando o propósito de alleación non se tivese notificado correctamente, a
Administración do Estado poderá exercer, nos mesmos termos previstos
para o dereito de tenteo, o de retracto no prazo de seis meses a partir da
data en que teña coñecemento fidedigno da alleación.

4 O disposto nos apartados anteriores non exclúe que os dereitos de tenteo
e retracto sobre os mesmos bens poidan ser exercidos en idénticos termos



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§2º

polos demais Organismos competentes para a execución desta Lei. Non
obstante, o exercicio de tales dereitos por parte da Administración do
Estado terá carácter preferente sempre que se trate de adquirir bens
mobles para un Museo, Arquivo ou Biblioteca de titularidade estatal.

5 Os Rexistradores da Propiedade e Mercantís non inscribirán documento
ningún polo que se transmita a propiedade ou calquera outro dereito real
sobre os bens a que fai referencia este artigo sen que se acredite ter cum-
prido cantos requisitos nel se recollen.

Artigo 39

1 Os poderes públicos procurarán por tódolos medios da técnica a conser-
vación, consolidación e mellora dos Bens declarados de Interese Cultural,
así como dos bens mobles incluídos no Inventario Xeral a que alude o arti-
go 26 desta Lei. Os Bens declarados de Interese Cultural non poderán ser
sometidos a tratamento ningún sen autorización expresa dos Organismos
competentes para a execución da Lei.

2 No caso de bens inmobles, as actuacións a que se refire o parágrafo ante-
rior irán encamiñadas á súa conservación, consolidación e rehabilitación e
evitarán os intentos de reconstrucción, agás cando se utilicen partes orixi-
nais dos mesmos e poida probarse a súa autenticidade. Se se engadisen
materiais ou partes indispensables para a súa estabilidade ou mantemen-
to, as adicións deberán ser recoñecibles e evitar as confusións miméticas.

3 As restauracións dos bens a que se refire o presente artigo respectarán as
achegas de todas as épocas existentes. A eliminación dalgunha delas só se
autorizará con carácter excepcional e sempre que os elementos que traten
de suprimirse supoñan unha evidente degradación do ben e a súa elimi-
nación fose necesaria para permitir unha mellor interpretación histórica
do mesmo. As partes suprimidas quedaran debidamente documentadas.
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Título V
Do Patrimonio Arqueolóxico

Artigo 40

1 Conforme ó disposto no artigo 1 desta Lei, forman parte do Patrimonio
Histórico Español os bens mobles ou inmobles de carácter histórico sus-
ceptibles de seren estudiados con metodoloxía arqueolóxica, teñan sido
ou non extraídos e tanto se se encontran na superficie ou no subsolo, no
mar territorial ou na plataforma continental. Forman parte, así mesmo,
deste Patrimonio os elementos xeolóxicos e paleontolóxicos relacionados
coa historia do home e as súas orixes e antecedentes.

2 Quedan declarados Bens de Interese Cultural por ministerio desta Lei as
covas, abeiros e lugares que conteñan manifestacións de arte rupestre.

Artigo 41

1 Ós efectos da presente Lei son escavacións arqueolóxicas as remocións na
superficie, no subsolo ou nos medios subacuáticos que se realicen co fin de
descubrir e investigar toda clase de restos históricos ou paleontolóxicos,
así como os compoñentes xeolóxicos con eles relacionados.

2 Son prospeccións arqueolóxicas as exploracións superficiais ou subacuáti-
cas, sen remoción do terreo, dirixidas ó estudio, investigación ou exame de
datos sobre calquera dos elementos a que se refire o apartado anterior.

3 Considéranse achados casuais os descubrimentos de obxectos e restos
materiais que, posuíndo os valores que son propios do Patrimonio Históri-
co Español, se teñan producido por azar ou como consecuencia de cal-
quera outro tipo de remocións de terra, demolicións ou obras de calque-
ra índole.

Artigo 42

1 Toda escavación ou prospección arqueolóxica deberá ser expresamente
autorizada pola Administración competente, que, mediante os procede-
mentos de inspección e control idóneos, comprobará que os traballos este-
an formulados e desenvolvidos conforme a un programa detallado e cohe-



rente que conteña os requisitos concernentes á conveniencia, profesiona-
lidade ou interese científico.

2 A autorización para realizar escavacións ou prospeccións arqueolóxicas
obriga ós beneficiarios a entregar os obxectos obtidos, debidamente
inventariados, catalogados e acompañados dunha Memoria, ó Museo ou
centro que a Administración competente determine e no prazo que se
fixe, tendo en conta a súa proximidade ó lugar do achado e as circunstan-
cias que fagan posible, ademais da súa adecuada conservación, a súa
mellor función cultural e científica. En ningún caso será de aplicación a
estes obxectos o disposto no artigo 44.3 da presente Lei.

3 Serán ilícitas, e os seus responsables serán sancionados conforme ó dis-
posto na presente Lei, as escavacións ou prospeccións arqueolóxicas reali-
zadas sen a autorización correspondente, ou as que se levasen a cabo con
incumprimento dos termos en que foron autorizadas, así como as obras de
remoción de terra, de demolición ou calquera outras realizadas con pos-
terioridade no lugar onde se teña producido un achado casual de obxec-
tos arqueolóxicos que non fora comunicado inmediatamente á Adminis-
tración competente.

Artigo 43
A Administración competente poderá ordenar a execución de escavacións ou
prospeccións arqueolóxicas en calquera terreo público ou privado do territo-
rio español, no que se presuma a existencia de xacementos ou restos arqueo-
lóxicos, paleontolóxicos ou de compoñentes xeolóxicos con eles relacionados.
A efectos da correspondente indemnización rexerá o disposto na lexislación
vixente sobre expropiación forzosa.

Artigo 44

1 Son bens de dominio público tódolos obxectos e restos materiais que posú-
an os valores que son propios do Patrimonio Histórico Español e sexan des-
cubertos como consecuencia de escavacións, remocións de terra ou obras
de calquera índole ou por azar. O descubridor deberá comunicar á Admi-
nistración competente o seu descubrimento no prazo máximo de trinta
días e inmediatamente cando se trate de achados casuais. En ningún caso
será de aplicación a tales obxectos o disposto no artigo 351 do Código Civil.

O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§2º



2 Unha vez comunicado o descubrimento, e ata que os obxectos sexan entre-
gados á Administración competente, ó descubridor seranlle de aplicación
as normas do depósito legal, salvo que os entregue a un Museo público.

3 O descubridor e o propietario do lugar en que fose encontrado o obxecto
teñen dereito, en concepto de premio en metálico, á metade do valor que
en taxación legal se lle atribúa, que se distribuirá entre eles por partes
iguais. Se fosen dous ou máis os descubridores ou os propietarios mante-
rase igual proporción.

4 O incumprimento das obrigacións previstas nos apartados 1 e 2 deste arti-
go privará ó descubridor e, no seu caso, ó propietario, do dereito ó pre-
mio indicado e os obxectos quedarán de modo inmediato a disposición da
Administración competente, todo iso sen prexuízo das responsabilidades
que correspondesen e as sancións que procedan.

5 Exceptúase do disposto neste artigo o achado de partes integrantes da
estructura arquitectónica dun inmoble incluído no Rexistro de Bens de
Interese Cultural. Non obstante, o achado deberá ser notificado á Admi-
nistración competente nun prazo máximo de trinta días.

Artigo 45
Os obxectos arqueolóxicos adquiridos polos Entes Públicos por calquera título
depositaranse nos Museos ou Centros que a Administración adquirente determi-
ne, tendo en conta as circunstancias referidas no artigo 42, apartado 2, desta Lei.
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Título VI
Do Patrimonio Etnográfico

Artigo 46
Forman parte do Patrimonio Histórico Español os bens mobles e inmobles e os
coñecementos e actividades que son ou teñen sido expresión relevante da cultu-
ra tradicional do pobo español nos seus aspectos materiais, sociais ou espirituais.

Artigo 47

1 Son bens inmobles de carácter etnográfico, e rexeranse polo disposto nos
Títulos II e IV da presente Lei, aquelas edificacións e instalacións nas que o



Capítulo I. Do patrimonio documental e bibliográfico

Artigo 48

1 Ós efectos da presente Lei forma parte do Patrimonio Histórico Español o
Patrimonio Documental e Bibliográfico, constituído por cantos bens, reu-
nidos ou non en Arquivos e Bibliotecas, se declaren integrantes do mesmo
neste capítulo.

2 O Patrimonio Documental e Bibliográfico regularase polas normas específi-
cas contidas neste Título. No non previsto nelas seralle de aplicación canto
se dispón con carácter xeral na presente Lei e no seu réxime de bens mobles.
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Título VII
Do Patrimonio Documental e Bibliográfico e dos Arquivos, Bibliotecas
e Museos

seu modelo constitutivo sexa expresión de coñecementos adquiridos,
arraigados e transmitidos consuetudinariamente e que teñan unha factu-
ra que se acomode, no seu conxunto ou parcialmente, a unha clase, tipo
ou forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente polas comunidades
ou grupos humanos.

2 Son bens mobles de carácter etnográfico, e rexeranse polo disposto nos
Títulos III e IV da presente Lei, todos aqueles obxectos que constitúen a
manifestación ou o producto de actividades laborais, estéticas e lúdicas
propias de calquera grupo humano arraigadas e transmitidas consuetudi-
nariamente.

3 Considérase que teñen valor etnográfico e gozarán de protección adminis-
trativa aqueles coñecementos ou actividades que procedan de modelos ou
técnicas tradicionais utilizados por unha determinada comunidade. Cando
se trate de coñecementos ou actividades que se atopen en previsible peri-
go de desaparecer, a Administración competente adoptará as medidas
oportunas conducentes ó estudio e documentación científicos destes bens.
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Artigo 49

1 Enténdese por documento, ós efectos da presente Lei, toda expresión en
linguaxe natural ou convencional e calquera outra expresión gráfica,
sonora ou en imaxe, recollidas en calquera tipo de soporte material, inclu-
so os soportes informáticos. Exclúense os exemplares non orixinais de edicións.

2 Forman parte do Patrimonio Documental os documentos de calquera
época xerados, conservados ou reunidos no exercicio da súa función por
calquera organismo ou entidade de carácter público, polas persoas xurídi-
cas con capital no que participe maioritariamente o Estado ou outras enti-
dades públicas e polas persoas privadas, físicas ou xurídicas, xestoras de
servicios públicos no relacionado coa xestión de ditos servicios.

3 Forman igualmente parte do Patrimonio Documental os documentos
cunha antigüidade superior ós corenta anos, xerados, conservados ou reu-
nidos no exercicio das súas actividades polas entidades e asociacións de
carácter político, sindical ou relixioso e polas entidades, fundacións e aso-
ciacións culturais e educativas de carácter privado.

4 Integran así mesmo o Patrimonio Documental os documentos cunha anti-
güidade superior ós cen anos xerados, conservados ou reunidos por cal-
quera outras entidades particulares ou persoas físicas.

5 A Administración do Estado poderá declarar constitutivos do Patrimonio
Documental aqueles documentos que, sen alcanzar a antigüidade indica-
da nos apartados anteriores, merezan dita consideración.

Artigo 50

1 Forman parte do Patrimonio Bibliográfico as bibliotecas e coleccións
bibliográficas de titularidade pública e as obras literarias, históricas, cien-
tíficas ou artísticas de carácter unitario ou seriado, en escritura manuscri-
ta ou impresa, das que non conste a existencia de alomenos tres exempla-
res nas bibliotecas ou servicios públicos. Presumirase que existe este núme-
ro de exemplares no caso de obras editadas a partir de 1958.

2 Así mesmo forman parte do Patrimonio Histórico Español e aplicaráselles
o réxime correspondente ó Patrimonio Bibliográfico os exemplares pro-



ducto de edicións de películas cinematográficas, discos, fotografías, mate-
riais audiovisuais e outros similares, calquera que sexa o seu soporte mate-
rial, das que non consten polo menos tres exemplares nos servicios públi-
cos, ou un no caso de películas cinematográficas.

Artigo 51

1 A Administración do Estado, en colaboración coas demais Administracións
competentes, confeccionará o censo dos bens integrantes do Patrimonio
Documental e o Catálogo colectivo dos bens integrantes do Patrimonio
Bibliográfico conforme ó que se determine regulamentariamente.

2 Ós efectos previstos no apartado anterior, a Administración competente
poderá acadar dos titulares de dereitos sobre os bens integrantes do Patri-
monio Documental e Bibliográfico o exame dos mesmos, así como as infor-
macións pertinentes para a súa inclusión, se procede, en ditos Censo e
Catálogo.

Artigo 52

1 Tódolos posuidores de bens do Patrimonio Documental e Bibliográfico
están obrigados a conservalos, protexelos, destinalos a un uso que non
impida a súa conservación e mantelos en lugares adecuados.

2 Se os obrigados incumpren o disposto no apartado anterior, a Administra-
ción competente adoptará as medidas de execución oportunas, conforme
ó previsto no artigo 36.3 da presente Lei. O incumprimento de ditas obri-
gacións, cando ademais sexa desatendido o requirimento pola Adminis-
tración, poderá ser causa de interese social para a expropiación forzosa
dos bens afectados.

3 Os obrigados á conservación dos bens constitutivos do Patrimonio Docu-
mental e Bibliográfico deberán facilitar a inspección por parte dos orga-
nismos competentes para comprobar a situación ou estado dos bens e
haberán permitir o estudio polos investigadores, previa solicitude razoada
destes. Os particulares poderán escusar o cumprimento desta última obri-
gación no caso de que supoña unha intromisión no seu dereito á intimi-
dade persoal e familiar e á propia imaxe, nos termos que establece a lexis-
lación reguladora desta materia.
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4 A obriga de permitir o estudio polos investigadores poderá ser substituída
pola Administración competente mediante o depósito temporal do ben
nun Arquivo, Biblioteca ou Centro análogo de carácter público que reúna
as condicións adecuadas para a seguridade dos bens e a súa investigación.

Artigo 53
Os bens integrantes do Patrimonio Documental e Bibliográfico que teñan sin-
gular relevancia serán incluídos nunha sección especial do Inventario Xeral de
bens mobles do Patrimonio Histórico Español, conforme ó procedemento
establecido no artigo 26 desta Lei.

Artigo 54

1 Quen pola función que desempeñe teña ó seu cargo documentos ós que
se refire o artigo 49.2 da presente Lei está obrigado, ó cesar nas súas fun-
cións, a entregalos ó que o substitúa nas mesmas ou remitilos ó Arquivo
que corresponda.

2 A retención indebida dos documentos a que se refire o apartado anterior
por persoas ou institucións privadas dará lugar a que a Administración que
os tivese conservado, xerado ou reunido ordene o traslado de tales bens a
un Arquivo público, sen prexuízo da responsabilidade en que puidera
terse incorrido.

Artigo 55

1 A exclusión ou eliminación de bens do Patrimonio Documental e Biblio-
gráfico contemplados no artigo 49.2 e dos demais de titularidade pública
deberá ser autorizada pola Administración competente.

2 En ningún caso se poderán destruír tales documentos en tanto subsista o seu
valor probatorio de dereitos e obrigacións das persoas ou os entes públicos.

3 Nos demais casos a exclusión ou eliminación deberá ser autorizada pola
Administración competente a proposta dos seus propietarios ou posuido-
res, mediante o procedemento que se establecerá por vía regulamentaria.



Artigo 56

1 Os actos de disposición, exportación e importación de bens constitutivos
do Patrimonio Documental e Bibliográfico quedarán sometidos ás disposi-
cións contidas no artigo 5 e Títulos III e IV da presente Lei que lles sexan
de aplicación.

2 En todo caso, cando tales bens sexan de titularidade pública serán inex-
portables, agás o previsto nos artigos 31 e 34 desta Lei.

Artigo 57

1 A consulta dos documentos constitutivos do Patrimonio Documental Espa-
ñol a que se refire o artigo 49.2 aterase ás seguintes regras:

a. Con carácter xeral, tales documentos, concluída a súa tramitación e
depositados e rexistrados nos Arquivos centrais das correspondentes
entidades de Dereito Público, conforme ás normas que se establezan
por vía regulamentaria, serán de libre consulta a non ser que afecten
a materias clasificadas de acordo coa Lei de Secretos Oficiais ou non
deban ser publicamente coñecidos por disposición expresa da Lei, ou
que a difusión do seu contido poida entrañar riscos para a seguridade
e a defensa do Estado ou o descubrimento de delictos.

b. Non obstante o disposto no parágrafo anterior, caberá solicitar autori-
zación administrativa para ter acceso ós documentos excluídos de con-
sulta pública. Dita autorización poderá ser concedida, nos casos de
documentos secretos ou reservados, pola Autoridade que fixo a res-
pectiva declaración, e nos demais casos, polo Xefe do Departamento
encargado da súa custodia.

c. Os documentos que conteñan datos persoais de carácter policial, pro-
cesual, clínico ou de calquera outra índole que poidan afectar á segu-
ridade das persoas, ó seu honor, á intimidade da súa vida privada e
familiar e á súa propia imaxe, non poderán ser publicamente consulta-
dos sen que medie consentimento expreso dos afectados ou ata que
teña transcorrido un prazo de vintecinco anos desde a súa morte, se a
súa data é coñecida, ou, noutro caso, de cincuenta anos, a partir da
data dos documentos.
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2 Regulamentariamente estableceranse as condicións para a realización da
consulta dos documentos a que se refire este artigo, así como para a
obtención de reproduccións dos mesmos.

Artigo 58
O estudio e dictame das cuestións relativas á cualificación e utilización dos
documentos da Administración do Estado e do sector público estatal, así
como a súa integración nos Arquivos e o réxime de acceso e inutilidade admi-
nistrativa de tales documentos corresponderá a unha Comisión Superior Cua-
lificadora de Documentos Administrativos, da que a súa composición, funcio-
namento e competencias específicas estableceranse por vía regulamentaria.
Así mesmo poderán constituírse Comisións Cualificadoras nos Organismos
públicos que así se determine.

Capítulo II. Dos arquivos, bibliotecas e museos

Artigo 59

1 Son Arquivos os conxuntos orgánicos de documentos, ou a reunión de
varios deles, reunidos polas persoas xurídicas, públicas ou privadas, no
exercicio das súas actividades, ó servicio da súa utilización para a investi-
gación, a cultura, a información e a xestión administrativa. Así mesmo,
enténdense por Arquivos as institucións culturais onde se reúnen, conser-
van, ordenan e difunden para os fins anteriormente mencionados ditos
conxuntos orgánicos.

2 Son Bibliotecas as institucións culturais onde se conservan, reúnen, seleccio-
nan, inventarían, catalogan, clasifican e difunden conxuntos ou coleccións
de libros, manuscritos e outros materiais bibliográficos ou reproducidos por
calquera medio para a súa lectura en sala pública ou mediante préstamo
temporal, ó servicio da educación, a investigación, a cultura e a información.

3 Son Museos as institucións de carácter permanente que adquiren, conser-
van, investigan, comunican e exhiben para fins de estudio, educación e
contemplación conxuntos e coleccións de valor histórico, artístico, científi-
co e técnico ou de calquera outra natureza cultural.



Artigo 60

1 Quedarán sometidos ó réxime que a presente Lei establece para os Bens
de Interese Cultural os inmobles destinados á instalación de Arquivos,
Bibliotecas e Museos de titularidade estatal, así como os bens mobles inte-
grantes do Patrimonio Histórico Español neles custodiados.

2 A proposta das Administracións competentes o Goberno poderá estender o
réxime previsto no apartado anterior a outros Arquivos, Bibliotecas e Museos.

3 Os Organismos competentes para a execución desta Lei velarán pola ela-
boración e actualización dos catálogos, censos e ficheiros dos fondos das
institucións a que se refire este artigo.

Artigo 61

1 A Administración do Estado poderá crear, previa consulta coa Comunida-
de Autónoma correspondente, cantos Arquivos, Bibliotecas e Museos con-
sidere oportunos, cando as necesidades culturais e sociais así o requiran e
sen prexuízo da iniciativa doutros organismos, institucións ou particulares.

2 Os Arquivos, Bibliotecas e Museos de titularidade estatal e carácter nacio-
nal serán creados mediante Real Decreto.

3 A Administración do Estado promoverá a comunicación e coordinación de
tódolos Arquivos, Bibliotecas e Museos de titularidade estatal existentes no
territorio español. A tal fin poderá demandar deles canta información consi-
dere adecuada, así como inspeccionar o seu funcionamento e tomar as medi-
das encamiñadas ó mellor cumprimento dos seus fins, nos termos que, no seu
caso, dispoñan os convenios de xestión coas Comunidades Autónomas.

Artigo 62
A Administración do Estado garantirá o acceso de tódolos cidadáns españois
ós Arquivos, Bibliotecas e Museos de titularidade estatal, sen prexuízo das res-
triccións que, por razón da conservación dos bens neles custodiados ou da
función da propia institución, poidan establecerse.
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Artigo 63

1 Os Arquivos, Bibliotecas e Museos de titularidade estatal poderán admitir
en depósito bens de propiedade privada ou doutras Administracións
públicas de acordo coas normas que por vía regulamentaria se establezan.

2 Os Bens de Interese Cultural, así como os integrantes do Patrimonio Docu-
mental e Bibliográfico custodiados en Arquivos e Museos de titularidade
estatal, non poderán saír dos mesmos sen previa autorización, que debe-
rá concederse mediante Orde ministerial. Cando se trate de obxectos en
depósito respectarase o pactado ó constituírse.

3 O mesmo réxime previsto no apartado anterior aplicarase ós Bens de Inte-
rese Cultural custodiados en Bibliotecas de titularidade estatal, sen prexu-
ízo do que se estableza sobre servicios de préstamos públicos.

Artigo 64
Os edificios en que estean instalados Arquivos, Bibliotecas e Museos de titu-
laridade pública, así como os edificios ou terreos en que se vaian instalar,
poderán ser declarados de utilidade pública ós fins da súa expropiación. Esta
declaración poderá estenderse ós edificios ou terreos contiguos cando así o
requiran razóns de seguridade para a adecuada conservación dos inmobles ou
dos bens que conteñan.

Artigo 65

1 Cada Departamento ministerial asegurará a coordinación do funciona-
mento de tódolos Arquivos do Ministerio e dos Organismos a el vincula-
dos para o mellor cumprimento do preceptuado na presente Lei e nos
Regulamentos que se dicten para a súa aplicación.

2 A documentación dos Organismos dependentes da Administración do
Estado será regularmente transferida, segundo o procedemento que por
vía regulamentaria se estableza, ós Arquivos do Estado.

Artigo 66
Constitúen os Sistemas Españois de Arquivos, de Bibliotecas e de Museos, res-
pectivamente, os Arquivos, Bibliotecas e Museos, así como os servicios de
carácter técnico ou docente directamente relacionados cos mesmos, que se
incorporen en virtude do que se dispoña regulamentariamente.



Artigo 67
O Goberno dispoñerá as medidas necesarias para que o financiamento das
obras de conservación, mantemento e rehabilitación, así como das protec-
cións e escavacións arqueolóxicas realizadas en bens declarados de interese
cultural teña preferente acceso ó crédito oficial na forma e cos requisitos que
establezan as súas normas reguladoras. A tal fin, a Administración do Estado
poderá establecer, mediante acordos con persoas e Entidades públicas e pri-
vadas, as condicións para gozar dos beneficios crediticios.

Artigo 68

1 No orzamento de cada obra pública, financiada total ou parcialmente
polo Estado, incluirase unha partida equivalente polo menos ó 1 por 100
dos fondos que sexan de achega estatal con destino a financiar traballos
de conservación ou enriquecemento do Patrimonio Histórico Español ou
de fomento da creatividade artística, con preferencia na propia obra ou
no seu inmediato contorno.

2 Se a obra pública debera construírse e explotarse por particulares en vir-
tude de concesión administrativa e sen a participación financeira do Esta-
do, o 1 por 100 aplicarase sobre o orzamento total para a súa execución.

3 Quedan exceptuadas do disposto nos anteriores apartados as seguintes
obras públicas:

a. Aquelas nas que o orzamento total non exceda de cen millóns de pesetas.
b. As que afecten á seguridade e defensa do Estado, así como á seguri-

dade dos servicios públicos.

4 Por vía regulamentaria determinarase o sistema de aplicación concreto dos
fondos resultantes da consignación do 1 por 100 a que se refire este artigo.

Artigo 69

1 Como fomento ó cumprimento dos deberes e en compensación ás cargas
que nesta Lei se impoñen ós titulares ou posuidores dos bens integrantes
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do Patrimonio Histórico Español, ademais das exencións fiscais previstas
nas disposicións reguladoras da Contribución Territorial Urbana e do
Imposto Extraordinario sobre o Patrimonio das Persoas Físicas, establécen-
se os beneficios fiscais fixados nos artigos seguintes.

2 Para gozar de tales beneficios, salvo o establecido no artigo 72.1, os bens
afectados deberán ser inscritos previamente no Rexistro Xeral que esta-
blece o artigo 12, no caso de Bens de Interese Cultural, e no Inventario
Xeral a que se refiren os artigos 26 e 53, no caso de bens mobles. No caso
de Conxuntos Históricos, Sitios Históricos ou Zonas Arqueolóxicas, só se
considerarán inscritos os inmobles comprendidos neles que reúnan as con-
dicións que regulamentariamente se establezan.

3 Nos termos que establezan as Ordenanzas Municipais, os bens inmobles
declarados de interese cultural quedarán exentos do pago dos restantes
impostos locais que graven a propiedade ou se esixan polo seu goce ou
transmisión, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais teñan
emprendido ou realizado ó seu cargo obras de conservación, mellora ou
rehabilitación en ditos inmobles.

4 En ningún caso procederá a compensación con cargo ós Orzamentos
Xerais do Estado en favor dos Concellos interesados.

Artigo 70

1 Os contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas terán derei-
to a unha deducción sobre a cota equivalente ó 20 por 100 dos investi-
mentos que realicen na adquisición, conservación, reparación, restaura-
ción, difusión e exposición de bens declarados de interese cultural, nas
condicións que por vía regulamentaria se sinalen. O importe da deducción
en ningún caso poderá exceder do 30 por 100 da base impoñible.

2 Así mesmo, os contribuíntes de dito imposto terán dereito a reducir da
cota o 20 por 100 das doazóns puras e simples que fixesen en bens que for-
men parte do Patrimonio Histórico Español sempre que se realizasen en
favor do Estado e demais Entes públicos, así como das que se leven a cabo
en favor de establecementos, institucións, fundacións ou asociacións,
incluso as de feito de carácter temporal, para arbitrar fondos, clasificadas
ou declaradas benéficas ou de utilidade pública polos Órganos competen-
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tes do Estado, nas que os cargos de patróns, representantes legais ou xes-
tores de feito sexan gratuítos, e se rendan contas ó órgano de protecto-
rado correspondente. A base desta deducción non poderá exceder do 30
por 100 da base impoñible.

Artigo 713

(…)

Artigo 72

1 Quedan exentas do pago do Imposto sobre o Luxo e do Imposto sobre o
Tráfico de Empresas as adquisicións de obras de arte sempre que os seus
autores vivan no momento da transmisión.

2 Quedan exentas de todo tributo as importacións de bens mobles que
sexan incluídos no Inventario ou declarados de interese cultural conforme
ós artigos 26.3 e 32.3, respectivamente. A solicitude presentada a tal efec-
to polos seus propietarios, no momento da importación, terá efectos sus-
pensivos da débeda tributaria.

Artigo 73
O pago das débedas Tributarias poderá efectuarse mediante a entrega de
bens que formen parte do Patrimonio Histórico Español, que estean inscritos
no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural ou incluídos no Inventario
Xeral, nos termos e condicións previstos regulamentariamente.
As ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión da entre-
ga dos anteriores bens en concepto de pago de calquera dos impostos citados
estarán exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou do Imposto
sobre Sociedades.

Artigo 74
As valoracións necesarias para a aplicación das medidas de fomento que se
establecen no presente título efectuaranse en todo caso pola Xunta de Cuali-
ficación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español,
nos termos e conforme ó procedemento que se determine por vía regula-
mentaria. No suposto do artigo anterior, as valoracións citadas non vincularán
ó interesado, que poderá optar polo pago en metálico.

3 • Expresamente derrogado pola Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre
Sociedades (BOE núm. 310, do 28 de decembro).
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Título IX
Das infraccións administrativas e as súas sancións

Artigo 75

1 A exportación dun ben moble integrante do Patrimonio Histórico Español
que se realice sen a autorización prevista no artigo 5 desta Lei constituirá
delicto, ou no seu caso, infracción de contrabando, de conformidade coa
lexislación nesta materia. Serán responsables solidarios da infracción ou
delicto cometido cantas persoas interviñesen na exportación do ben e
aqueloutras que pola súa actuación ou omisión, dolosa ou neglixente, a
tivesen facilitado ou feito posible.

2 A fixación do valor dos bens exportados ilegalmente realizarase pola
Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio
Histórico Español, dependente da Administración do Estado, da que a súa
composición e funcións se establecerán por vía regulamentaria.

Artigo 76

1 Salvo que sexan constitutivos de delicto, os feitos que a continuación se
mencionan constitúen infraccións administrativas que serán sancionadas
conforme ó disposto neste artigo:

a. O incumprimento por parte dos propietarios ou dos titulares de derei-
tos reais ou posuidores dos bens das disposicións contidas nos artigos
13, 26.2, 4 e 6, 28, 35.3, 36.1 e 2, 38.1, 39, 44, 51.2 e 52.1 e 3.

b. A retención ilícita ou depósito indebido de documentos, segundo o
disposto no artigo 54.1.

c. O outorgamento de licencias para a realización de obras que non cum-
pra o disposto no artigo 23.

d. A realización de obras en Sitios Históricos ou Zonas Arqueolóxicas sen
a autorización esixida polo artigo 22.

e. A realización de calquera clase de obra ou intervención que contrave-
ña o disposto nos artigos 16, 19, 20, 21, 25, 37 e 39.

f. A realización de escavacións arqueolóxicas ou outras obras ilícitas a
que se refire o artigo 42.3.

g. O derrubamento, desprazamento ou remoción ilegais de calquera
inmoble afectado por un expediente de declaración de Ben de Intere-
se Cultural.
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h. A exportación ilegal dos bens a que fan referencia os artigos 5 e 56.1
da presente Lei.

i. O incumprimento das condicións de retorno fixadas para a exportación
temporal legalmente autorizada.

j. A exclusión ou eliminación de bens do Patrimonio Documental e
Bibliográfico que contraveña o disposto no artigo 55.

2 Cando a lesión ó Patrimonio Histórico Español ocasionada polas infrac-
cións a que se refire o apartado anterior sexa valorable economicamente,
a infracción será sancionada con multa do tanto ó cuádruplo do valor do
dano causado.

3 Nos demais casos impoñeranse as seguintes sancións:

a. Multa de ata 10.000.000 de pesetas nos supostos a. e b. do apartado 1.
b. Multa de ata 25.000.000 de pesetas nos supostos c), d), e. e f. do

apartado 1.
c. Multa de ata 100.000.000 de pesetas nos supostos g), h), i. e j. do

apartado 1.

Artigo 77

1 As sancións administrativas requirirán a tramitación dun expediente con
audiencia do interesado para fixar os feitos que as determinen e serán
proporcionais á gravidade dos mesmos, ás circunstancias persoais do san-
cionado e ó prexuízo causado ou que se puidera ter causado ó Patrimonio
Histórico Español.

2 As multas que se impoñan a distintos suxeitos como consecuencia dunha
mesma infracción terán carácter independente entre si.

Artigo 78
As multas de ata 25.000.000 de pesetas serán impostas polos Organismos com-
petentes para a execución desta Lei. As de contía superior a 25.000.000 de
pesetas serán impostas polo Consello de Ministros ou os Consellos de Gober-
no das Comunidades Autónomas.
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Artigo 79

1 As infraccións administrativas contra o disposto nesta Lei prescribirán ós
cinco anos de cometerse, agás as contidas nos apartados g), h), i. e j. do
artigo 76.1, que prescribirán ós dez anos.

2 En todo o non previsto no presente Título será de aplicación o Capítulo II
do Título IV da Lei de Procedemento Administrativo.

Disposicións adicionais

Primeira
Os bens que con anterioridade fosen declarados histórico–artísticos ou incluí-
dos no Inventario do Patrimonio Artístico e Arqueolóxico de España pasan a
ter a consideración e a denominarse Bens de Interese Cultural; os mobles que
fosen declarados integrantes do Tesouro ou incluídos no Inventario do Patri-
monio Histórico–Artístico teñen a condición de bens inventariados conforme
ó artigo 26 desta Lei, sen prexuízo da súa posible declaración expresa como
Bens de Interese Cultural. Todos eles quedan sometidos ó réxime xurídico que
para eses bens a presente Lei establece.

Segunda
Considéranse así mesmo de Interese Cultural e quedan sometidos ó réxime
previsto na presente Lei os bens a que se contraen os Decretos de 22 de abril
de 1949, 571/1963 e 499/1973.

Terceira

1 Os documentos do Inventario do Patrimonio Artístico e Arqueolóxico de
España incorporaranse ó Rexistro Xeral ó que se refire o artigo 12 desta Lei.

2 Os documentos do Inventario do Tesouro Artístico Nacional incorporaran-
se ó Inventario Xeral de bens mobles previsto no artigo 26.

3 Así mesmo, os documentos propios do Censo–Guía de Arquivos incorpora-
ranse ó Censo do Patrimonio Documental, e os do Catálogo Xeral do
Tesouro Bibliográfico pasarán ó Catálogo Colectivo.
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4 Pola Dirección Xeral de Belas Artes e Arquivos procederase á integración
dos documentos a que se refiren os apartados precedentes no prazo dun
ano a partir da entrada en vigor da presente Lei.

Cuarta
A esixencia a que se refire o artigo 69.2 da presente Lei obrigará igualmente
ós titulares dos bens sinalados no artigo 6.j), da Lei 50/1977, de 14 de novem-
bro, sobre Medidas Urxentes de Reforma Fiscal, para beneficiarse da exención
que no mesmo se prevé. A mesma esixencia incorpórase ás establecidas no
Real Decreto 1382/1978, de 2 de xuño, no que a referencia ó Inventario con-
tida no seu artigo 2 queda suprimida.

Quinta
Quedan suxeitos a canto se dispón nesta Lei cantos bens mobles e inmobles
formen parte do Patrimonio Nacional e poidan incluírse no ámbito do artigo
1, sen prexuízo da súa afectación e réxime xurídico propio.

Sexta
O Goberno negociará nos correspondentes Acordos, Convenios e Tratados
Internacionais cláusulas tendentes a reintegrar ó territorio español os bens
culturais que teñan sido exportados ilegalmente.

Sétima
Sen prexuízo do disposto na presente Lei, as Administracións a quen corres-
ponda a súa aplicación quedarán tamén suxeitas ós Acordos Internacionais
validamente celebrados por España. A actividade de tales Administracións
estará así mesmo encamiñada ó cumprimento das resolucións e recomenda-
cións que para a protección do Patrimonio Histórico adopten os Organismos
Internacionais dos que España sexa membro.

Oitava
A aceptación de doazóns, herdanzas ou legados a favor do Estado, aínda que
se sinale como beneficiario a algún outro órgano da Administración, relativos
a toda clase de bens que constitúan expresión ou testemuño da creación
humana e teñan un valor cultural, ben sexa de carácter histórico, artístico,
científico ou técnico, corresponderá ó Ministerio de Cultura, entendéndose
aceptada a herdanza a beneficio de inventario.
Corresponderá así mesmo a dito Ministerio aceptar análogas doazóns en
metálico que se efectúen co fin específico e concreto de adquirir, restaurar ou
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mellorar algún de ditos bens. O importe desta doazón ingresarase no Tesou-
ro Público e xerará crédito no concepto correspondente do orzamento do
Ministerio de Cultura.
Polo Ministerio de Cultura informarase ó Ministerio de Economía e Facenda
das doazóns, herdanzas ou legados que se acepten conforme ó disposto nos
parágrafos anteriores.

Novena

1 O Estado poderá comprometerse a indemnizar pola destrucción, perda,
subtracción ou dano daquelas obras de relevante interese artístico, históri-
co, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico ou técnico que se
cedan temporalmente para a súa exhibición pública a museos, bibliotecas
ou arquivos de titularidade estatal e competencia exclusiva do Ministerio
de Educación, Cultura e Deporte e os seus organismos públicos adscritos4. 

2 Ós efectos desta disposición, a Fundación Colección Thyssen–Bornemisza
terá a mesma consideración que os museos sinalados no parágrafo anterior.

3 O outorgamento do compromiso do Estado acordarase para cada caso
polo Ministro de Cultura a solicitude da entidade cesionaria.
En dito acordo precisarase a obra ou obras a que se refire, a contía, os
requisitos de seguridade e protección esixidos e as obrigacións que deban
ser cumpridas polos interesados.
O límite máximo do compromiso que se lle outorgue a unha obra ou con-
xunto de obras para a súa exhibición nunha mesma exposición, así como
o límite do importe total acumulado dos compromisos outorgados polo
Estado, estableceranse nas leis anuais de Orzamentos Xerais do Estado.

4 Por Real Decreto, a proposta dos Ministros de Cultura e de Economía e
Facenda, regularase o procedemento e requisitos para o outorgamento
deste compromiso e a forma de facelo efectivo no seu caso.

4 • Apartado modificado conforme á redacción dada pola Disposición Final Segunda
da Lei 46/2003, do 25 de novembro, do Museo Nacional do Prado (BOE núm. 283,
do 26 de novembro).
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Disposicións transitorias

Primeira
En tanto se elaboran as normas precisas para o desenvolvemento e aplicación
da presente Lei, entenderanse vixentes as de rango regulamentario que regu-
lan o Patrimonio Histórico–Artístico Español, o Tesouro Documental e Biblio-
gráfico, os Arquivos, Bibliotecas e Museos, en todo aquilo que non contrave-
ña o disposto na mesma.

Segunda
No prazo dun ano a partir da entrada en vigor da presente Lei, o Goberno, a
proposta do Ministerio de Cultura, dictará o Regulamento de organización,
funcionamento e persoal dos Arquivos, Bibliotecas e Museos de titularidade
estatal, así como dos servicios técnicos ou docentes relacionados con eles ou
coas actividades que competen á Administración do Estado na protección do
Patrimonio Histórico Español.

Terceira
Quen á entrada en vigor da presente Lei fosen propietarios, posuidores ou
tivesen algúns dos bens a que se refiren os artigos 26 e 53 da presente Lei dis-
poñerán do prazo dun ano para comunicar a existencia de ditos bens á Admi-
nistración competente. En tal caso, a citada comunicación determinará a
exención, en relación a tales bens, de calquera imposto ou gravame non satis-
feitos con anterioridade, así como de toda responsabilidade fronte á Facenda
Pública ou os restantes Órganos da Administración por incumprimentos, san-
cións, recargas ou intereses de demora.

Cuarta5

(…)

Quinta
Nos dez anos seguintes á entrada en vigor desta Lei, o disposto no artigo 28.1
da mesma entenderase referido ós bens mobles integrantes do Patrimonio
Histórico Español en posesión das institucións eclesiásticas.

5 • Disposición expresamente derrogada pola Lei 43/1995, do 27 de decembro, do
Imposto sobre Sociedades (BOE núm. 310, do 28 de decembro).
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Sexta

1 A tramitación e efectos dos expedientes sobre declaración de bens inmo-
bles de valor histórico–artístico incoados con anterioridade á entrada en
vigor desta Lei rexeranse pola normativa en virtude da cal foron iniciados,
pero a súa resolución efectuarase en todo caso mediante Real Decreto, e
de acordo coas categorías previstas no artigo 14.2 da presente Lei.

2 Nos Conxuntos Históricos xa declarados que dispoñan dun Plano Especial
de Protección ou outro instrumento de planeamento da área afectada
pola declaración, aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
Lei, a autorización de obras rexerase polo disposto no artigo 20.3 ata que
non se obteña da Administración competente o informe favorable sobre
o instrumento de planeamento que hai que aplicar. A estes efectos enten-
derase emitido informe favorable transcorrido un ano desde a presenta-
ción do Plano sen que teña recaído resolución expresa.

Sétima
No prazo de cinco anos a partir da entrada en vigor da Lei, os responsables da
instalación deberán retirar a publicidade comercial, así como os cables e con-
duccións a que se refire o artigo 19.3.

Oitava
As Paraxes Pintorescas a que se refire a disposición transitoria da Lei 15/1975,
de 2 de maio, de Espacios Naturais Protexidos, mentres non sexan reclasifica-
das conforme á súa disposición final, conservarán a condición de Bens de Inte-
rese Cultural.

Disposición final

1 Autorízase ó Goberno para dictar, ademais das disposicións regulamenta-
rias expresamente previstas na presente Lei, as que sexan precisas para o
seu cumprimento.

2 O Goberno queda, así mesmo, autorizado para proceder por vía regulamen-
taria á actualización da contía das multas que se fixan no artigo 76 da pre-
sente Lei, sen que as porcentaxes dos incrementos que por tal vía se estable-
zan poidan ser superiores, en ningún caso, ó Índice Oficial do Custo de Vida.
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3 A Lei de Orzamentos Xerais do Estado poderá determinar anualmente as
fórmulas de actualización da base impoñible e dos tipos de gravame da
taxa por exportación a que se refire o artigo 30.

4 Autorízase tamén ó Goberno para que, a iniciativa do Ministerio de Cul-
tura e a proposta do Ministerio do Interior, dispoña a creación nos Corpos
e Forzas de Seguridade do Estado dun Grupo de Investigación formado
por persoal especializado nas materias que son obxecto da presente Lei e
destinado a perseguir as súas infraccións.

Disposición derrogatoria

1 Quedan derrogadas a Lei de 7 de xullo de 1911 sobre Escavacións Arqueo-
lóxicas; o Real Decreto–Lei de 9 de agosto de 1926 sobre Protección, Con-
servación e Acrecentamento da Riqueza Artística; a Lei de 10 de decembro
de 1931 sobre alleación de bens artísticos, arqueolóxicos e históricos de
máis de cen anos de antigüidade; a Lei de 13 de maio de 1933 sobre defen-
sa, conservación e acrecentamento do Patrimonio Histórico Artístico; a Lei
de 22 de decembro de 1955 sobre Conservación do Patrimonio Histórico
Artístico; o Decreto 1641/1959, de 23 de setembro, sobre exportación de
obxectos de valor e interese arqueolóxico ou artístico e de imitacións ou
copias, e a Lei 26/1972, de 21 de xuño, sobre Defensa do Tesouro Docu-
mental e Bibliográfico da Nación, salvo as disposicións relativas ó Centro
Nacional do Tesouro Documental e Bibliográfico, as cales, non obstante,
terán de agora en diante rango regulamentario, e o Real Decreto
2832/1978, de 20 de outubro, sobre o 1 por 100 cultural.

2 Así mesmo quedan derrogadas cantas disposicións se opoñan ó estableci-
do na presente Lei.
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(DOG núm. 229, do 26 de novembro)



§3º. LEI DE TRABALLOS DE DOTACIÓN ARTÍSTICA NAS OBRAS PÚBLICAS
E NOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

Galicia, nacionalidade histórica, é unha das comunidades autónomas que
conta cunha riqueza histórico–momumental indiscustible, o que demostra
unha gran sensibilidade cultural ó longo da súa existencia.
Dentro de Galicia, Santiago de Compostela constitúe o remate do primeiro
cultural e Europa, cunha influencia contrastada pola propia historia na confi-
guración da conciencia europea.
Estes feitos aconsellan promover desde o Goberno de Galicia accións tenden-
tes ó mantemento do patrimonio cultural e mais á revitalización dos camiños
de Santiago, e a tales propósitos obedece este lei.
Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou, e eu, de conformidade
co artigo 13.º2 do Estatuto de Galicia, e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de
febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo en nome de
El–Rei, a Lei de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos cami-
ños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 1
No presuposto dos proxectos técnicos das obras que acometa a Xunta ou cal-
quera entidade pública dentro do territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia, cando o mesmo sexa financiado total ou parcialmente con fondos da
propia Comunidade Autónoma, comprenderase unha porcentaxe para traba-
llos artísticos, de decoración ou restauración destas ou do seu contorno, ou
ben para a revitalización conveniente no percorrido e na zona de influencia
dos camiños de Santiago.

Artigo 2
O disposto no artigo anterior seralles así mesmo aplicable ós proxectos de obras
públicas que se executen dentro do territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia baixo o réxime de concesión administrativa e que afecten a bens dos que
lle corresponda á propia Comunidade a súa xestión ou titularidade.

Artigo 3
Quedan exceptuadas do réxime previsto nos artigos anteriores as obras que
de seu cumpran funcións integradoras de manifestacións artísticas ou cultu-

Exposición de motivos1

1 • O Decreto 4/1992, do 16 de xaneiro, desenvolve a Lei 12/1991, do 14 de novem-
bro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos Camiños de San-
tiago da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro).
Texto reproducido neste libro (§14º.).
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ras, as derivadas da execución dos plans de investimentos xacobeos e aque-
loutras que non superen un presuposto de vinte millóns de pesetas.

Artigo 4

1 A contía á que alude o artigo 1 será do dous por cento dos fondos de
oportación da Comunidade Autónoma.

2 Un cuarto da citada porcentaxe destinarase á dotación artística da obra na
que se xera; outro cuarto destinarase á Conllería de Cultura e Xuventude,
para a restauración dos monumentos ubicados nos tramos galegos dos
camiños de Santiago; e a metade restante destinarase á Consellería de
Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno, para o financiamento ives-
tidor do Plan Xacobeo–93.

Artigo 5 
No proxecto de cada obra pública deberá deberá figura–la determinación do
tipo e a natureza dos traballos artísticos que se vaian realizar segundo o dis-
posto no artigo 1, e sinalarase, se é o caso, o seu emprazamento.

Artigo 6
A Xunta de Galicia creará por decreto unha Comisión, da que formarán parte,
entre outros, un representante do Consello da Cultura Galega e, en cada caso,
o técnico autor do proxecto de que se trate.
Esta Comisión será a encargada de propoñerlles ós titulares das entidades que
teñen que ordena–la execución do proxecto o artista ou os artistas que deban
realiza–las obras ás que se refiren os artigos 1 e 2. Semestralmente, a Comi-
sión enviaralle un informe ó Parlamento sobre a súa actividade e resultados.

Artigo 7
Nos traballos a que se refiren os artigos 1 e 2 terase en conta a promoción dos valo-
res e dos artistas galegos, nun marco de libre concorrencia e igual participación.

Artigo 8
As obras que se executen cos fondos previstos nesta lei gozarán da cualifica-
ción de interese social, para os efectos da aplicación da lexislación de expro-
piación forzosa e do beneficio de urxente ocupación dos bens afectados.
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Disposición adicional primeira
Autorízase á Xunta de Galicia para o desenvolvemento regulamentario desta lei.

Disposición adicional segunda
A Consellería de Economía e Facenda establecerá os mecanismos axeitados
para a efectividade e o cumprimento do previsto no artigo 4 da presente lei.

Disposición transitoria primeira
Mentres dure a execución do Plan Xacobeo–93, os fondos establecidos no arti-
go 4 destinarase na súa metade á Consellería de Cultura e Xuventude, para a
restauración de monumentos nos camiños de Santiago, e a outra metade á
Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno, para os inves-
timentos do devandito plan.

Disposición transitoria segunda
Durante a vixencia do disposto na disposición transitoria primeira, quedará en
suspenso a aplicación dos artigos 5 e 6 e das disposicións concordantes, e
autorízase á Xunta de Galicia a realizar, de xeito global e anticipadamente, a
detracción do dous por cento que contempla o artigo 4.

Disposición derrogatoria
Queda derrogada a Lei 11/1984, do 11 de decembro, e cantas outras disposi-
cións de igual ou inferior rango se opoñan á presente lei.

Disposición derradeira
A presente lei entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela,
Catorce de novembro de mil novecentos noventa e un.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Artigo 9 
Semestralmente, a Xunta de Galicia comunicaralle ó Parlamento de Galicia as
obras realizadas ó amparo desta lei.



§4º. Lei 8/1995, do 30 de outubro,

do Patrimonio Cultural de Galicia

Tramitación parlamentaria:

Proxecto de lei, BOPG núm. 183, do 21.12.1994.

Emendas, BOPG núm. 216, do 27.2.1995.

Debate de totalidade, DSPG núm. 51, do 7.3.1995.

Informe de Ponencia, BOPG núm. 304, do 6.9.1995.

Dictame da Comisión, BOPG núm. 318, do 22.9.1995. Corrección

de erros: BOPG núm. 320, do 26.9.1995.

Mantemento de emendas e votos particulares, BOPG núm. 318, do

22.9.1995.

Debate e aprobación polo Pleno, DSPG núm. 70, do 26.9.1995.

Publicación:

Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 337, do

19.10.1995.

Diario Oficial de Galicia núm. 214, do 8.11.1995.

Boletín Oficial del Estado núm. 287, do 1.12.1995.



Os precedentes lexislativos orientados á protección e conservación do patri-
monio histórico, á marxe das súas profundas raíces que se afunden no mundo
romano e percorren no tempo un longo periplo, teñen as súas pegadas máis
recentes na sempre meritoria e respectada Lei do 13 de maio de 1933, fonte
inesgotable cargada daquela de modernidade e á que as formulacións dos
tempos chamaron axiña a un necesario relevo, impulsado sen dúbida polo
nacemento da Constitución española de 1978, que subliña con vehemencia a
obriga de protexer e difundi–lo patrimonio histórico ó tempo que consagra o
Estado das autonomías e a subseguinte responsabilidade compartida en
materia cultural.

Resultado de todo isto é a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Históri-
co Español, herdeira pois da xa veterana normativa de 1933 e que, baseán-
dose en conceptos e criterios enchidos dun fecundo alento, inicia un novo
camiño. Xa pouco antes, o Estatuto de autonomía de Galicia de 1981 permi-
tira o acceso dos poderes públicos á responsabilidade de conservaren e acre-
centaren o seu patrimonio histórico, polo que o paso dos anos foi encargán-
dose de proporcionar sólidos alicerces sobre os que levantar unha segura
andamiaxe que permita construír unha lei filla da experiencia e da madurez.

A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia é a expresión xurídica necesaria á
especificidade que, como nacionalidade histórica, posúe en materia cultural,
forxada a través dos séculos e precisada na actualidade de preservación, con-
servación, actualización e difusión para o seu gozo social.

Preténdese con esta lei axeitar á realidade de Galicia e ás súas necesidades
específicas en materia de patrimonio cultural a normativa legal pola que se
rexerá a defensa, a protección, a conservación e mailas sancións contra as agre-
sións de diversa índole que poida este sufrir. A lei parte dun concepto amplo do
Patrimonio Cultural de Galicia, que engloba o patrimonio moble, o patrimonio
inmoble e mailo patrimonio inmaterial, xa sexan de titularidade pública ou pri-
vada, ademais das manifestacións da nosa cultura tradicional e popular.

A presente Lei do Patrimonio Cultural de Galicia ten como finalidade esencial
protexer, conservar e difundir un legado que o tempo irá acrecentando para
transmitilo ó futuro. Así, tal como se desenvolve no título I, créanse tres catego-
rías de bens: os declarados de interese cultural, os catalogados e os inventaria-
dos, definidoras da incidencia que cada un deles tivo no patrimonio de Galicia.

Exposición de motivos
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Namentres os primeiros representan o máis salientable dos bens mobles,
inmobles e inmateriais, os catalogados son aqueles que pola súa singularida-
de chegan a definir un territorio, e os bens inventariados, merecedores de
seren conservados, pasan a integrar xunto cos anteriores o Inventario xeral do
Patrimonio Cultural de Galicia.

O título II, dedicado ó réxime xeral de protección e conservación, establece tres
graos diferentes, emanados das tres categorías establecidas, incidindo dun xeito
máis notorio nos bens de interese cultural. Deste modo, os inmobles, especial-
mente os monumentos, enténdense integrados nun contexto que é o seu terri-
torio, e non como elementos illados, da mesma forma que os proxectos de inter-
vención se conformarán con informes pluridisciplinares dictados por profesionais
das distintas materias para garanti–la conservación do ben, ó tempo que se
dotan dun contido claro e específico os planeamentos dos conxuntos históricos.

No que respecta ós bens mobles, ponse unha énfase especial no control da
súa conservación así como nos traslados e na regulación do seu comercio.

Dentro do título III, do patrimonio arqueolóxico, especifícanse e defínense as
actividades arqueolóxicas e as responsabilidades das intervencións, do mesmo
xeito que se fai incidencia nas actuacións urxentes, autorizacións e todo aqui-
lo que afecta, entre outros, os conxuntos históricos a as zonas arqueolóxicas.

O título IV define especificamente o patrimonio etnográfico, e incide na espe-
cial protección dos bens inmateriais, así como naqueloutros relacionados coa
actividade industrial.

Dentro do título V, dedicado ós museos, débese salienta–lo nacemento da
colección visitable como categoría diferenciada dentro do sistema galego de
museos, que tamén acolle unha trama diversa entendida como rede de muse-
os. Cunha organización similar, o patrimonio documental e arquivos, xa no
título VII, parte da súa definición establecendo a circulación e o ciclo vital dos
documentos, sendo previamente o título VI o que describe o amplo e com-
plexo patrimonio bibliográfico.

Son elementos esenciais, dentro das medidas de fomento que se desenvolven
no título VIII, a investigación, conservación, difusión, adquisición e investi-
mento, así como os beneficios fiscais.

O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§4º



Finalmente, a lei tamén regula no título IX o réxime sancionador, establecen-
do tres clases de infraccións, así como as responsabilidades e os órganos com-
petentes para facelas efectivas.

A presente lei é tamén sensible ó importante papel que deben xoga–las cor-
poracións locais en materia de patrimonio cultural, polo que recoñece expre-
samente as competencias que neste sentido lle determina a Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local. En canto á Igrexa católica, a
presente lei considera que é depositaria dunha parte importantísima do
Patrimonio Cultural de Galicia e nese sentido prevé unha relación de contra-
prestación mutua para coas administracións públicas galegas, a fin de garan-
ti–la responsabilidade do seu coidado e a existencia dos medios necesarios
para levalo a cabo.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade
co artigo 13.2º do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de
febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo en nome de
El–Rei, a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia.
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Artigo 1. Obxecto1

1 O patrimonio cultural de Galicia é constituído por tódolos bens materiais
e inmateriais que, polo seu recoñecido valor propio, deban ser considera-
dos como de interese relevante para a permanencia e a identidade da cul-
tura galega a través do tempo.

2 A presente lei ten por obxecto a protección, a conservación, o acrecenta-
mento, a difusión e o fomento do Patrimonio Cultural de Galicia, así como
a súa investigación e transmisión a xeracións futuras.

3 Integran o patrimonio cultural de Galicia os bens mobles, inmobles e inma-
teriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, aqueo-
lóxico, etnográfico, científico e técnico. Tamén forman parte deste o patri-
monio documental e bibliográfico, os conxuntos urbanos, os lugares etno-
gráficos, os depósitos e zonas arqueolóxicas, así como os sitios naturais, xar-
díns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico.

O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§4º

Título Preliminar
Disposicións xerais

1 • A Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia
(DOG núm. 167, do 1 de setembro), establece: «Art. 2. Con base… (na regula-
mentación e ordenación do sector turístico) a Administración Autonómica con-
cretará a súa actuación na consecución dos seguintes fins: …2. Defende–lo noso
patrimonio natural, histórico, artístico e cultural. Art. 14… 2. Así mesmo, desen-
volveranse programas para a preservación e restauración das zonas culturais con
valor histórico que, polas súas singulares circunstancias de interese monumental,
histórico ou artístico, permitan o emprego destes valores como incentivo para a
promoción e o incremento da demanda turística, garantíndolle–la protección pre-
vista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. 3. A elaboración e aprobación da
planificación turística basearase na necesidade de garanti–la coherencia entre as
determinacións que os instrumentos de ordenación turística contiveron, en rela-
ción co planeamento territorial e urbanístico, naqueles aspectos que deban ser
regulamentados en ámbolos dous marcos de planificación. En especial, terase en
conta no que afecta á redacción de programas de protección para a conservación
e valoración do patrimonio histórico e artístico, belezas naturais, siste-
mas ambientais, saúde pública e, en xeral, mellora dos medios urbanos, rurais e
naturais. Art. 21. …4. Tódalas actividades turísticas levaranse a cabo respectan-
do os costumes e tradicións galegos e a súa riqueza cultural, preservando o seu
patrimonio histórico–artístico e natural e procurando a harmonía con outros sec-
tores productivos. Art. 73. A Administración turística da Comunidade Autónoma



4 A administración autonómica procurará o retorno a Galicia daqueles bens
especialmente representativos do noso patrimonio cultural que se atopen
fóra dela.

Artigo 2. Competencia2

1 Correspóndelle á Comunidade Autónoma a competencia exclusiva sobre o
patrimonio cultural de interese de Galicia.

2 As distintas administracións públicas colaborarán para que as competen-
cias respectivas se exerzan consonte o establecido nesta lei.

3 As institucións públicas e privadas cooperarán á mellor consecución dos
fins previstos nesta lei.
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galega levará a cabo programas para a potenciación da súa oferta turística, a tra-
vés de medidas de fomento que permitan acadar, entre outros, os seguintes
obxectivos: …2. Segmentación da oferta turística: potencia–lo desenvolvemento
de: a. Turismo rural e de interior, como sectores turísticos alternativos de calidade,
fomentando así a rehabilitación e conservación da gran riqueza histórico–artísti-
ca do ámbito rural e tamén os seus atractivos ambientais… g. Turismo cultural…».

2 • Véxase a Carta de Turismo Cultural, adoptada por ICOMOS en novembro de 1976
e a Carta Internacional sobre Turismo Cultural, aprobada pola Asamblea General
de ICOMOS realizada en México. Ambos textos pódense consultar en internet:
http://www.icomos.org/tourism-sp.html

• A Sentencia núm. 1297/2002, do 31 de outubro, da Sala do Contencioso–adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento
de dereito segundo que: «…Certamente é de acoller a protesta que se contén na
demanda presentada neste recurso no sentido de que non se han de tomar en
consideración as alusións ás posibles infraccións de orde urbanística en que o reco-
rrente puidese ter incorrido, que nin son competencia da Consellería de Cultura
nin obxecto do presente recurso, pero incorre dita demanda no erro de equiparar
o Patrimonio Histórico Español co conxunto dos Bens de Interese Cultural, sendo
así que aquel é moito máis amplo, pois inclúe, ademais de ditos bens, todos aque-
loutros que non gozan de semellante cualificación, reservada tan só para os máis
relevantes do Patrimonio, tal como se desprende dos artigos 1.3, 9, 25 e outros
diversos da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español».

• O Decreto 191/2004, do 29 de xullo, de establecementos de turismo rural (DOG
núm. 154, do 10 de agosto), establece: «Artigo 2: 1. Atendendo á súa singularida-
de edificativa, valor arquitectónico e oferta agropecuaria, os establecementos de
turismo rural clasifícanse en catro grupos: a) Grupo A: Comprende os pazos, cas-
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telos, mosteiros, casas grandes e casas reitorais e aqueloutras edificacións que
polas súas singulares características e valor arquitectónico, sexan recoñecidas
como tales polos órganos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
Artigo 10: 1. Nas edificacións e predios que se pretendan dedicar a turismo rural
non se admitirán construcións ex novo, agás o disposto nos números 3 e 7 deste
artigo, non podendo realizar obras que signifiquen un aumento do volume edifi-
cado ou que modifiquen a súa arquitectura orixinal. En todo caso os proxectos
deberán ser respectuosos coa organización estrutural da edificación, utilizándose
materiais e acabamentos tradicionais propios da zona onde radique o inmoble.
Cando se pretenda unha solución innovadora referida a materiais e acabamentos,
deberá contar co informe favorable das comisións territoriais de Patrimonio His-
tórico Galego. Artigo 55: 1. Para os efectos de obter a autorización de apertura e
clasificación turística, os interesados deberán presentar na correspondente dele-
gación provincial da consellería competente en materia de turismo ou en calque-
ra dos lugares previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, a seguinte documentación: … 1) Para os establecementos comprendidos
no grupo A, informe do centro directivo competente en materia de patrimonio
cultural da consellería competente, en que, segundo os seus propios criterios, se
indique, se é o caso, que denominación lle podería corresponder».

• O artigo 148.1º da Constitución Española do 27 de decembro de 1978 (BOE núm. 311,
do 29 de decembro), establece: «As Comunidades Autónomas poderán asumir compe-
tencias nas seguintes materias: … 15º Museos, bibliotecas e conservatorios de músi-
ca de interese para a Comunidade Autónoma. 16º Patrimonio monumental de inte-
rese da Comunidade Autónoma».

• O artigo 27 do Estatuto de Autonomía para Galicia (Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, BOE núm. 101, do 28 de abril) establece: «No marco do presente Estatuto
correspóndelle á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva das
seguintes materias: 18. Patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxi-
co, de interese para Galicia, sen prexuízo do que dispón o artigo 149.1.28 da Cons-
titución; arquivos, bibliotecas e museos de interese para a Comunidade Autóno-
ma, e que non sexan de titularidade estatal; conservatorios de música e servicios
de Belas Artes de interese para a Comunidade».

• O artigo 149 da Constitución Española establece: «1. O Estado ten competencia
exclusiva sobre as seguintes materias: …28º: Defensa do patrimonio cultural, artísti-
co e monumental español contra a exportación e a espoliación; museos, bibliotecas
e arquivos de titularidade estatal, sen tocar á súa xestión por parte das comunidades
autónomas». «2. Á parte das competencias que poderán asumi–las comunidades
autónomas o Estado considerará o servicio da cultura como deber e atribución esen-
cial e facilitará a comunicación cultural entre as comunidades autónomas de acordo
con elas».

• Véxanse o Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, polo que se establece a estructura
orgánica da Xunta de Galicia (DOG núm. 12, do 20 de xaneiro), o Decreto 23/2003,
do 20 de xaneiro, polo que se fixa a estructura orgánica dos departamentos da
Xunta de Galicia (DOG núm. 13, do 21 de xaneiro), o Decreto 8/1998, do 8 de
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xaneiro, polo que se desenvolve a estructura orgánica da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo (DOG núm. 10, do 16 de xaneiro; corrección de
erros no DOG núm. 25, do 6 de febreiro), modificado polo Decreto 225/1998, do
17 de xullo (DOG núm. 147, do 31 de xullo), polo Decreto 15/2000, do 20 de xanei-
ro (DOG núm. 19, do 28 da xaneiro) e polo Decreto 72/2002, do 7 de marzo (DOG
núm. 53, do 14 de marzo).

• A Resolución do 13 de decembro de 2002 pola que se delega nos delegados pro-
vinciais da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo o exercicio de
determinadas competencias (DOG núm. 250, do 27 de decembro), establece:
«Tendo en conta o gran volume da actividade administrativa que a normativa lle
atribúe á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, co fin de evitar unha concentra-
ción excesiva e lograr unha maior axilidade administrativa que redunde en bene-
ficio tanto da Administración como dos administrados, faise conveniente que,
dentro do respecto ós principios informadores da actuación administrativa, e con
suxeición á normativa legal vixente, se deleguen nos delegados provinciais da con-
sellería de Cultura, comunicación Social e Turísmo determinadas competencias.
Na súa virtude, facendo uso das atribucións que me confire o artigo 13 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, dispoño delegar nos delegados provinciais
da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo o exercicio das seguin-
tes competencias:
1. Autoriza–los proxectos de obras e intervencións que afecten o patrimonio cul-
tural ós que se refire o parágrafo b) do artigo 3 do Decreto 63/1992, do 19 de
febreiro, polo que se reestructura a composición e funcionamento das comisións
do Patrimonio Histórico Galego e os controis arqueolóxicos derivados destes pro-
xectos ou do planeamento urbanístico en vigor, logo de informe–proposta da
correspondente comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego.
2. Adoptar, en caso de urxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagar-
da–los bens do Patrimonio Cultural de Galicia que visen o seu interese.
A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural poderá non obstante, evocar para si en
calquera momento o exercicio das competencias delegadas nesta resolución, de
acordo co estalecido no artigo 14 da citada lei.
As resolucións administrativas que se adopten facendo uso das delegacións conti-
das na presente resolución farán constar expresamente esta circunstancia e consi-
deraranse dictadas pola autoridade que as concedeu.

• A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (DOG núm. 149,
do 5 de agosto), establece no artigo 112: «1. Para acadar unha eficaz coordinación
dos investimentos públicos no territorio galego, os programas de cooperación
económica coas entidades locais que elaboren as deputacións provinciais, calque-
ra que sexa a súa denominación e natureza, serán postos, antes da súa aproba-
ción, en coñecemento da Xunta de Galicia e da Comisión Galega de cooperación
Local». Artigo 187: «As administracións públicas galegas axustarán as súas rela-
cións ós principios de colaboración, cooperación, auxilio, coordinación e respecto
ós correspondentes ámbitos competenciais, garantíndose a máxima eficacia na
xestión administrativa. Así mesmo, a Xunta de Galicia exercerá as funcións de
coordinación que prevé o Estatuto de autonomía de Galicia».



• Véxase a Orde do 15 de decembro de 1997 de delegación de competencias no
Secretario Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo (DOG.
núm. 243, do 17 de decembro).

• A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (BOE núm. 80,
do 3 de abril), establece no seu artigo 25.2ª: «…O Municipio exercerá, en todo
caso, competencias, nos termos da Lexislación do Estado e das Comunidades Auto-
nómas, nas seguintes materias: …d) Ordenación, xestión execución e disciplina
urbanística, …e) Patrimonio histórico–artístico.

• O Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real decreto
1372/1986, do 13 de xuño (BOE núm. 161, do 7 xullo), establece: 
Artigo 11: 1. A adquisición de bens a título oneroso esixirá o cumprimento dos
requisitos contemplados na normativa reguladora da contratación das Corpora-
cións Locais. Tratándose de inmobles esixirase, ademais, informe previo pericial, e
sendo bens de valor histórico ou artístico requirirase o informe do órgano estatal
ou autonómico competente, sempre que o seu importe exceda do 1 por 100 dos
recursos ordinarios do Orzamento da Corporación ou do límite xeral establecido
para a contratación directa en materia de subministros…
Artigo 17: 1. As Corporacións Locais están obrigadas a formar inventario de
tódolos seus bens e dereitos, calquera que sexa a súa natureza ou forma de adqui-
sición…
Artigo 18: No inventario sinalaranse, por separado, segundo a súa natureza,
agrupándoos a teor dos seguintes epígrafes: 1.º Inmobles… 3.º Mobles de carác-
ter histórico, artístico ou de considerable valor económico…
Artigo 22: O inventario dos bens mobles de carácter histórico, artístico ou de
considerable valor económico, expresará: a) Descrición en forma que facilite a súa
identificación. b) Indicación da razón do seu valor artístico, histórico ou económi-
co, e c) Lugar en que se encontre situado e persoa baixo a responsabilidade da cal
se ha custodiar.

• O Regulamento de Servicios das Corporacións Locais, aprobado polo Decreto do
17 de xuño de 1955 (BOE núm. 203, do 22 de xullo) establece no seu artigo 21:
1. Estarán suxeitas a previa licencia as parcelacións e reparcelacións urbanas, move-
mentos de terras, obras de nova planta, modificación de estructura ou aspecto exte-
rior das existentes, primeira utilización dos edificios e modificación obxectiva do uso
dos mesmos, demolición de construccións e demais actos que sinalen os plans.
2. En todo caso examinarase se o acto proxectado se axusta ós plans de ordenación
urbana e, ademais, se concorren as circunstancias que se expresan para cada un dos
relacionados: … e) Se as construccións poden ser demolidas por careceren de intere-
se histórico ou artístico ou non formar parte dun conxunto monumental e se o derru-
bamento se proxecta con observancia das condicións de seguridade e salubridade»

• Véxase o artigo 6 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
(BOE núm. 155, do 29 de xuño; corrección de erros en BOE núm. 296, do 11 de
decembro). Texto reproducido neste libro. En relación ó contido dese artigo, resul-
ta clarificador o Informe do 7 de abril de 1999, da Dirección General del Servicio
Xurídico do Estado (rexistro de saída núm. 3026).
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• A Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións Públicas
(BOE núm. 264, do 4 de novembro), establece na súa disposición adicional deci-
mocuarta (Bens do Patrimonio Histórico Español): «1. Os bens pertencentes ó
Patrimonio do Estado que teñan a condición de bens do Patrimonio Histórico
Español incluiranse no Inventario Xeral, e rexeranse por esta lei e as súas normas
de desenvolvemento, sen prexuízo das previsións establecidas na lexislación espe-
cial. 2. Para a adopción de decisións de carácter patrimonial respecto destes bens
será preceptivo o informe do Ministerio de Educación, Cultura e Deportes». 

• Véxase a Sentencia 17/1991, do 31 de xaneiro, do Pleno do Tribunal Constitucio-
nal, en relación co marco competencial Estado–Comunidades Autónomas regula-
do na Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (suplemento
BOE núm.48, do 25 de febreiro) Texto reproducido no presente libro.

• Sobre transferencias de competencias, téñanse en conta:

– Real Decreto 1634/1980, do 31 de xullo, sobre tranferencias da Administración
do Estado á Xunta de Galicia en materia de traballo, industria, comercio, sani-
dade, cultura e pesca (DOG do 9 de agosto).

– Real Decreto 1706/1982, do 24 de xullo, sobre consolidación de traspasos efec-
tuada na fase preautonómica á Xunta de Galicia (BOE do 29 de xullo).

– Real Decreto 2434/1982, do 24 de xullo sobre traspaso de funcións e servicios
do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de cultura (BOE do
1 de outubro).

– Real Decreto 1531/1989, do 15 de decembro, sobre ampliación de medios per-
soais e presupostarios traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de Cultura–Bibliotecas, Arquivos e Museos– (BOE do 19 de decembro).

– Real Decreto 2167/1994, Real Decreto 2168/1994 e Real Decreto 2169/1994,
todos do 4 de novembro, sobre ampliación das funcións e os medios adscritos
ós servicios traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
cultura (BOE núm. 306, do 23 de decembro). As devanditas transferencias
foron asumidas e asignadas á Consellería de Cultura polo Decreto 395/1994,
do 29 de decembro (DOG núm. 4, do 5 de xaneiro de 1995).

• Sobre a comunicación e intercambio de programas de actuación e información
relativos a Patrimonio Histórico Español entre as Administracións do Estado e das
Comunidades Autónomas, vexase a regulamentación do Consello do Patrimonio
Histórico, establecida nos artigos 2 e seguintes do Real Decreto 111/1986, do 10 de
xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimo-
nio Histórico Español (BOE núm.24, do 28 de xaneiro).

• Sobre os principios que rexen as relacións recíprocas entre as Administracións
Públicas no desenvolvemento da súa actividade, véxase o artigo 4 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

• Véxase a Lei 36/1994, do 23 de decembro, de incorporación ó ordenamento xurí-
dico español da Directiva 93/7/CEE do Consello, do 15 de marzo, relativa á restitu-
ción de bens culturais que saísen de forma ilegal do territorio dun Estado mem-
bro da Unión Europea (BOE núm. 52, do 1 de marzo).
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3 • A Sentencia núm. 1006/2003, do 19 de setembro, da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu considerando primei-
ro establece: «… que a preocupación e vixiancia da propia sociedade, e en con-
creto das minorías dela máis sensibilizadas, no que respecta a bens de interese cul-
tural e histórico, é unha garantía importantísima na conservación e goce dos mes-
mos que axuda sobremaneira ó exercicio eficaz pola Administración das súas com-
petencias na materia; …»

4 • O artigo 80.2º da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia
(DOG núm. 149, do 5 de agosto) establece: «O municipio exercerá, en todo caso,
competencias nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma
nas seguintes materias: …e) O patrimonio histórico–artístico».

• A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local (BOE núm. 80,
do 3 de baril, corrección de erros no BOE núm. 139, do 11 de xuño), establece no
seu artigo 25.2º: «O Municipio exercerá en todo caso, competencias, nos termos
da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
…e) Patrimonio Histórico–artístico».
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Artigo 3. Dos particulares3

1 As persoas que observasen perigo de destrucción ou deterioración dun ben
integrante do Patrimonio Cultural de Galicia deberán, no menor tempo
posible, poñelo en coñecemento da Administración competente, que com-
probará o obxecto da denuncia e actuará conforme o disposto nesta lei.

2 Calquera persoa física ou xurídica está lexitimada para actuar en defensa
do Patrimonio Cultural de Galicia ante as administracións públicas da
Comunidade Autónoma e os tribunais de xustiza, en cumprimento do pre-
visto nesta lei.

Artigo 4. Colaboración das corporacións locais4

1 Os concellos teñen a obriga de protexeren, defenderen, realzaren e daren
a coñece–lo valor cultural dos bens integrantes do Patrimonio Cultural de
Galicia que radiquen no seu termo municipal.

2 Correspóndelles, así mesmo, adoptar, en caso de urxencia, as medidas cautela-
res necesarias para salvagarda–los bens do Patrimonio Cultural de Galicia que
visen o seu interese ameazado.



• A Sentencia do 19 de novembro de 1991, da Sección 5ª da Sala do Contencio-
so–Administrativo do Tribunal Supremo (RJ 1991\8898), establece no segundo fun-
damento de dereito: « » que a teor da doutrina xurisprudencial deste Alto Tribu-
nal, sentada en numerosas sentencias (entre as que se encontran as de 29–10–1984
e 3–10–1986, que se aluden na resolución apelada, así como as numerosas que
nesta se citan), nesta materia son concorrentes e non excluíntes entre si as com-
petencias dos Concellos, para a concesión de licencias de obras a teor dos arts. 179
e os seus concordantes da Lei do Solo e a que ostentan os órganos da Adminis-
tración central ou autonómica (no presente caso, en virtude do disposto no Real
Decreto de 22–7–1958), en relación coas obras que pretendan modificar edificios
inmediatos a un Monumento Histórico–Artístico, e as de nova construcción en
igual localización, ou que alteren a paisaxe que o rodea ou o seu ambiente pro-
pio, segundo o prevido nos arts. 3 e 33 daquela Lei, o art. 25 do seu citado Regu-
lamento e o art. 6 do tamén aludido Decreto de 22–7–1958; iso non obstante, as
licencias de obras concedidas polos Concellos non poden ter máis alcance que o
que deriva da súa propia natureza e ámbito urbanístico, estando sempre supedi-
tadas nestes supostos especiais á decisión favorable dos órganos encargados da
protección de dito Patrimonio, porque as súas competencias son prevalentes res-
pecto das que ten o Concello en caso de conflicto, ó estar dirixidas as primeiras á
defensa do dereito social á cultura e o interese público superior, recoñecidos no
art. 45 da Constitución»

• A Sentencia 1563/2001, do 12 de decembro, da Sala do Contencioso–Administrati-
vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento xurí-
dico terceiro que: «…En primeiro lugar, o que aquí se ten que controlar e revisar
non é a adecuación á normativa urbanística senón á reguladora do patrimonio his-
tórico artístico en canto ó inmoble está radicado dentro do conxunto
histórico–artístico de Monforte de Lemos. Como declararon as sentencias do Tribu-
nal Supremo do 23 de xullo de 1992 e 21 de novembro de 2000, «[…] non pode es-
quecerse que en materia do Patrimonio Histórico–Artístico, mesmo de acordo coa
vella normativa, dáse un suposto de competencias concorrentes; dunha parte, a
competencia municipal que intervén a prol de lograr que as construccións e edifi-
cacións se sometan á legalidade urbanística, e doutra, a competencia estatal ou
autonómica, que persegue o axuste das obras ó interese cultural, histórico e artís-
tico; concorrencia que non supón interferencias, pois cada orde competencial ten
que resolve–lo suposto de acordo coa normativa que lle é aplicable […]»; «[…] a
vía municipal e autonómica, como se dixo, son independentes desenvolvendo cada
unha a súa vida propia, tanto para os efectos impugnatorios dos actos que nunha
e noutra puideran dictarse […]; engadindo, xa nos seus propios razoamentos, que
a dualidade de intereses públicos que hai que protexer neste campo do Patrimonio
Histórico dou lugar, tanto na Lei do 13 de maio de 1933 como na Lei 16/1985, de
25 de xuño, a unha dualidade de competencias, por virtude da cal, con anteriori-
dade ó outorgamento da licencia urbanística, de competencia municipal, ten que
obterse a preceptiva licencia no ámbito do patrimonio histórico, de competencia
noutro tempo estatal e hoxe ordinariamente autonómico».
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5 • Véxase acordo marco entre a Xunta de Galicia e os bispos das dioceses que abran-
guen o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 107, do 5 xuño
de 1985). Texto reproducido neste libro (§24º.).

• Véxase o Convenio de colaboración entre os bispos das dioceses que comprenden
o territorio da Comunidade Histórica de Galicia e a Xunta de Galicia, coa finalida-
de de garanti–la conservación e fomentar e promove–lo enriquecemento do
patrimonio artístico e documental da Igrexa (DOG núm. 107, do 5 de xuño de
1985). Texto reproducido neste libro (§25º.).

• O artigo 54 do Decreto 134/1998, do 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria
(DOG núm. 88, do 11 de maio), establece: Artigo 1. 2º… «Pola entidade propieta-
ria os cemiterios poden ser: a) Municipais…, b) Confesionais (parroquiais, de
comunidades exentas e outros)… e c) Particulares…». Artigo 54: «Para a aproba-
ción dun proxecto de ampliación dun cemiterio existente teranse que observa–los
mesmos trámites e condicións que para os de nova construcción, excepto no refe-
rente á distancia prescrita no artigo 47º para aqueles cemiterios autorizados an-
tes da entrada en vigor do presente decreto, da que quedan eximidos, así como
do establecido no punto d) do artigo 51 (Autorización da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda). Respecto dos exceptuados emitirá informe
preceptivamente a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural».

• O Acordo entre o Estado Español e a Santa Sede sobre ensinanza e asuntos cul-
turais, do 3 de xaneiro de 1979 (Instrumento de ratificación do 4 de decembro,
BOE núm. 300, do 15 de decembro), establece no artigo XV: «A Igrexa reitera a
súa vontade de continuar poñendo ó servicio da sociedade o seu patrimonio his-
tórico, artístico e documental, e concertará co Estado as bases para facer efecti-
vos o interese común e a colaboración de ámbalas dúas partes co fin de preser-
var, dar a coñecer e catalogar este patrimonio cultural en posesión da Igrexa, de
facilita–la súa contemplación e estudio, de logra–la súa mellor conservación e
impedir calquera clase de perdas no marco do artigo 46 da Constitución».

• O Acordo entre o Estado español e a Santa Sede sobre asuntos económicos, do 3
de xaneiro de 1979 (Instrumento de ratificación do 4 de decembro, BOE nª 300, do
15 de decembro), establece no seu artigo III: «Non estarán suxeitas os inpostos
sobre a renda ou sobre o gasto ou consumo, segundo prodeda: …c) A adquisición
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Artigo 5. Colaboración da Igrexa católica5

1 A Igrexa católica, propietaria dunha boa parte do Patrimonio Cultural de Gali-
cia, velará pola protección, a conservación, o acrecentamento e a difusión
deste, colaborando a tal fin coa Administración en materia de patrimonio.

2 Unha Comisión Mixta entre a Xunta de Galicia e a Igrexa católica estable-
cerá o marco de colaboración e coordinación entrámbalas institucións
para elaborar e desenvolver plans de intervención conxunta.



de obxectos destinados ó culto». No artigo IV indícase: «A Santa Sede, a Confren-
cia Episcopal, as dioceses, as parroquias e tódalas circunscripcións territoriais, as
Ordes e Congregación relixiosas e os Institutos de vida consagrada e as súas pro-
vincias e as súas casas terán derieto as seguintes exencións: A) Exención total e
permanente á Contribución Territorial Urbana… B) Exención total e permanente
dos impostos reais ou de producto, sobre a renda e sobre o patrimonio… C) Exen-
ción total dos impostos sobre Sucesións e Donacións e Transmisións Patrimoniais
sempre que os bens ou dereitos adquiridos se destinen ó culto, a sustentación do
clero, o sagrado apostolado e ó exercicio da caridade. D) Exención das contribu-
cións especiais e da tasa de equivalencia en tanto recaiga estos tributos sobre os
bens enumerados na letra A) deste artigo…»

• Véxase o Acordo de colaboración entre o Ministerio de Educación, Cultura e Depor-
tes e a Igrexa Católica para o Plan Nacional de Abadías, Mosteiros e Conventos,
feito en Madrid a 25 de marzo de 2004.

• A orde do Ministerio de Facenda de 5 de xuño de 2001 (BOE nª 144, do 16 de
xuño), establece: «O Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras, regulado
nos artigos 101 a 104 da lei 39/1988, de 28 de decembro (RCL 1988/2607 e RCL
1989, 1851), Reguladora das Facendas Locais, está incluído entre os impostos reais
ou de producto a que fai referencia a letra B) do apartado 1 do artigo IV do Acor-
do entre o Estado Español e a Santa Sé sobre Asuntos Económicos, de 3 de xanei-
ro de 1979». 

• Véxase o parágrafo 4º do artigo 1 da presente Lei.

• A Sentencia núm. 43/2004, do 23 de xaneiro, da Sala do Contencioso–Administra-
tivo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento xurí-
dico primeiro: «… Da documental do expediente e da proba practicada nos autos
xudiciais resulta que se derrubou parcialmente o valo que pecha o cemiterio de
San Mamede de Forcas e construíronse dous panteóns que contan con acceso
dende o exterior a través dunha cancela que se coloca na parte do muro derru-
bada… Nese caso non consta probado que o cemiterio de San Mamede conte con
ningún nivel de protección cultural, xa que non (consta probado) que estea decla-
rado como ben de interese cultural, nin consta catalogado nin inventariado, pero
si consta que a comisión mixta Xunta–Igrexa (que é un órgano consultivo de acor-
do co artigo 7. b da Lei 8/1995) —dentro desta a subcomisión de patrimonio docu-
mental—, informou negativamente a obra que realizaron os recorrentes. Polo
tanto, a propia Igrexa parece recoñecerlle valor cultural, xa que recoñece que cal-
quera actuación sobre o seu contorno debe ser autorizada pola comisión mixta (os
seus acordos son vinculantes para as partes, como establece o artigo 12 do regu-
lamento). Este recoñecemento por parte da Igrexa do valor cultural e patrimonial
do cemiterio de San Mamede de Forcas impón que calquera actuación nel esixa a
previa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio, polo que non existe resolu-
ción de órgano incompetente.
Tamén, e de acordo co Decreto 134/1998, do 23.04, de policía sanitaria mortuoria
sería preciso o acordo da dirección xeral de patrimonio, xa que o aumento de pan-
teóns supón unha ampliación do cemiterio, de acordo coa definición do artigo 3 (a
extensión fóra dos seus muros de peche, con inmediacións física ou incremento do
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número total das súas sepulturas verbo das previstas no proxecto inicial…) e estamos
ante un cemiterio que se construíu antes da entrada en vigor do Decreto 134/1998,
polo que necesita a autorización dos organismos de cultura da Xunta (art. 54).
Verbo do que é o fondo da controversia, non é obxecto de discusión o feito de
que os panteóns respondan ás esixencias estéticas e constructivas mínimas esixi-
bles e que non desentoan do contorno, e así resulta da proba pericial que se prac-
ticou. O que é evidente é que a disposición espacial dos panteóns non é correcta,
xa que para ter acceso a eles derrubaron parte do valo exterior do cemiterio (nese
punto, de pedra) e abriron outro acceso, se ben de carácter exclusivamente priva-
do, xa que só dá servicio ós panteóns dos recorrentes.
A obra así considerada afecta dun modo grave ó que é a estructura tradicional do
cemiterio, polo que debemos confirma–la resolución da Dirección Xeral de Patri-
monio Cultural.
O feito ó que se alude de que o valo do cemiterio xa sufriu outras agresións pre-
vias (anacos de parede de cemento, substitución das pedras orixinais por outras)
non é motivo que xustifique novos danos, xa que a igualdade só é posible dentro
da legalidade».

6 • O artigo 96.1º da Constitución española, do 27 de decembro de 1978 (BOE núm.
311, do 29 de decembro), establece: «Os tratados internacionais validamente cele-
brados, unha vez publicados oficialmente en España, formarán parte do ordena-
mento interno. As súas disposicións só poderán ser derrogadas, modificadas ou
suspendidas na forma prevista nos propios tratados ou de acordo coas normas
xerais do Dereito Internacional».

• Véxase a disposición adicional sétima da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimo-
nio Histórico Español (BOE núm. 155, do 29 de xuño; corrección de erros no BOE
núm. 296, do 11 de decembro). Texto reproducido neste libro (§2º.).

• A versión consolidada do Tratado Constitutivo da Comunidade Europea (DOCE,
serie C, núm. 340, do 10 de novembro de 1997), establece: «Art. 30: As disposi-
cións dos artigos 28 (prohibición entre os estados membros das restriccións cuanti-
tativas á importación) e 29 (prohibición entre os estados membros das restriccións
cuantitativas á exportación) non serán obstáculo para as prohibicións ou restric-
cións á importación, exportación ou tránsito xustificadas por razóns de orde públi-
ca, moralidade e seguridade públicas, protección da saúde e vida das persoas e ani-
mais, preservación dos vexetais, protección do patrimonio artístico, histórico ou
arqueolóxico nacional ou protección da propiedade industrial e comercial. Non
obstante, tales prohibicións ou restriccións non deberán constituír un medio de dis-
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Artigo 6. Proxección exterior6

A difusión exterior do Patrimonio Cultural de Galicia será impulsada pola
Xunta de Galicia, que fomentará os intercambios culturais que estime opor-
tunos e promoverá, no ámbito das súas competencias, o establecemento de
convenios ou acordos coas demais comunidades autónomas, así como cos
estados nos que se atopen bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia.



criminación arbitraria nin unha restricción encuberta do comercio entre os estados
membros. Art. 151: 1. A Comunidade contribuirá ó florecemento da cultura dos
estados membros, dentro do respecto da súa diversidade nacional e rexional,
poñendo de relevo ó mesmo tempo o patrimonio cultural común. 2. A acción da
Comunidade favorecerá a cooperación entre estados membros e, se fora necesario,
apoiará e completará a acción destes nos seguintes ámbitos: a mellora do coñece-
mento e a difusión da cultura e a historia dos pobos europeos; a conservación e
protección do patrimonio cultural de importancia europea; os intercambios cultu-
rais non comerciais; a creación artística e literaria, incluído o sector audiovisual».

• Téñase en conta o Regulamento (CEE) núm. 3911/92, do 9 de decembro de 1992
(DOCE núm. 395, do 31 de decembro), relativo á exportación de bens culturais,
completado co Regulamento (CEE) núm. 752/93, do 30 de marzo de 1993 (DOCE
núm. 77, do 31 de marzo).

• Pode resultar de interese a consulta da web http://www.europa.eu.int/comm/culture/

• Véxanse as disposicións seguintes:

– Convenio para a protección dos bens culturais en caso de conflicto armado, asi-
nado na Haia o 14 de maio de 1954 (Instrumento de ratificación de España do
9 de xuño de 1960, BOE núm. 282, do 24 de novembro). Téñase tamén en conta
o Segundo Protocolo da dita Convención da Haia, feito na Haia o 26 de marzo
de 1999 (Instrumento de ratificación de España do 21 de xuño de 2004, BOE
núm. 77, do 30 de marzo). 

– Convenio Cultural Europeo para a protección do patrimonio arqueolóxico, asi-
nado en Londres o 6 de maio de 1969 (Consello de Europa, serie de tratados
europeos núm. 66). Revisado en La Valette o 16 de xaneiro de 1992.

– Convención sobre as medidas que deben adoutarse para prohibir e impedi–la
importación , a exportación e a transferencia de propiedade ilícitas de bens
culturais, asinado en París o 17 de novembro de 1970 (Instrumento de ratifi-
cación de España do 13 de decembro de 1985, BOE núm. 31 do 5 de febreiro).
Texto reproducido neste libro (§9º.).

– Carta Europea do Patrimonio Arqueolóxico, asinado en Amsterdam o 26 de
setembro de 1975.

– Véxase o Convenio entre o Reino de España e a Organización das Nacións Uni-
das para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) en materia de patrimo-
nio, feito en París o 18 de abril de 2002 (BOE núm. 290, do 4 de decembro).
Tamén pode resultar de interese o texto da «Estratexia da cooperación Espa-
ñola en Patrimonio Cultural» (o 4º borrador ten data do 19/01/2004).

– O Convenio para a salvagarda do patrimonio arquitectónico de Europa asi-
nado en Granada o 3 de outubro de 1985 (Instrumento de Ratificación de
España do 11 de abril de 1989, BOE núm. 155, do 30 de xuño) establece:
«Art. 1: Para os fins deste convenio, a expresión «patrimonio arquitectóni-
co» comprenderá os seguintes bens inmobles: 1. Monumentos: tódolos edifi-
cios e estructuras de destacado interese histórico, arqueolóxico, artístico,
científico, social ou técnico, incluíndo as súas instalacións e os accesorios
decorativos que sexan parte integrante destes. 2. Conxuntos arquitectónicos:
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agrupacións homoxéneas de construccións urbanas ou rurais que destaquen
polo seu interese histórico, arqueolóxico, científico, social ou técnico, e que
sexan suficientemente coherentes para ser obxecto dunha delimitación topo-
gráfica. 3. Sitios: obras combinadas do home e a natureza, parcialmente cons-
truídas e que constitúen espacios suficientemente característicos e homoxé-
neos para delimitarse topograficamente e que teñan un destacado interese
histórico, arqueolóxico, científico, social ou técnico. Art. 2: Para efectos de
identificar con precisión os monumentos, conxuntos arquitectónicos e sitios
obxecto de protección, cada parte comprométese a elaborar inventarios des-
tes e, no caso de ameazas ós bens respectivos, a preparar canto antes a
documentación pertinente. Art. 3: Cada parte comprométese a: 1. Aplicar
procedementos de supervisión e autorización axeitados segundo o esixa a
protección legal dos bens de que se trate. 2. Evita–la desfiguración, degrada-
ción ou demolición de bens protexidos. Para iso, cada parte comprométese a
introducir na súa lexislación, de non telo feito xa, normas polas que: a) Se
esixa a presentación á autoridade competente de todo proxecto de demoli-
ción ou modificación de monumentos que son obxecto xa de protección ou
para os cales se estableceron procedementos de protección, así como calque-
ra proxecto que afecte ó seu contorno. b) Se esixa a presentación á autorida-
de competente de todo proxecto que afecte a un conxunto arquitectónico ou
a parte deste ou a un sitio que requira: demolición dos edificios, construcción
de novos edificios ou modificacións importantes que menoscaban o carácter
dos edificios ou do sitio. c) Se permita ás autoridades públicas, ben esixirlle ó
propietario dun ben protexido que leve a cabo as obras necesarias ou ben
emprendelas pola súa conta se o propietario non o fixese. d) Permítese a
expropiación dun ben protexido. Art. 5: Cada parte comprométese a prohi-
bi–lo traslado, total ou parcial, de calquera monumento protexido, a menos
que a súa salvagarda material o faga indispensable. Neste caso, a autoridade
competente adoptará as precaucións pertinentes para o seu desmantelamen-
to, traslado e reinstalación nun lugar axeitado. Art. 6: Cada parte compro-
métese a: 1.Que as autoridades públicas axuden economicamente ó mante-
mento e restauración do patrimonio arquitectónico que exista nos seus terri-
torios, de acordo coas competencias nacionais, rexionais e locais, e dentro dos
límites dos presupostos dispoñibles. 2. Recorrer a medidas fiscais, en caso de
que sexa necesario, para favorece–la conservación deste patrimonio. 3.
Fomentar iniciativas privadas para manter e restaura–lo patrimonio arqui-
tectónico. Art. 7: Nos arredores dos monumentos, dentro dos conxuntos
arquitectónicos e nos sitios, cada parte comprométese a promover medidas
para a mellora xeral do contorno. Art. 8: Co obxecto de limita–los riscos do
deterioro físico do patrimonio arquitectónico, cada parte comprométese a: 1.
Apoia–la investigación científica para determinar e analiza–los efectos pre-
xudiciais da polución e defini–la forma e xeito de reducilos ou eliminalos. 2.
Ter en conta os problemas específicos da conservación do patrimonio arqui-
tectónico na política de loita contra a polución. Art. 9: Cada parte compro-
métese a asegurar, dentro das atribucións que lle competen, que as infrac-
cións da lei que protexe o patrimonio arquitectónico sexan obxecto de medi-
das pertinentes e axeitadas por parte da autoridade competente. Estas medi-
das poden incluír, chegado o caso, a obriga para os infractores de derrubar
un edificio acabado de erguer que non se axuste ós requirimentos estableci-
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dos ou de facer que un ben protexido recupere o seu estado anterior. Art.
10: Cada parte comprométese a adoptar políticas de conservación integrada
que: 1. Sitúen a protección do patrimonio arquitectónico coma un obxectivo
esencial da planificación urbana e rural, e aseguren que este requirimento se
ten en conta en tódolos estadios, tanto á hora de elabora–los proxectos de
desenvolvemento como nos trámites para autoriza–las obras. 2. Promovan
programas para a restauración e mantemento do patrimonio arquitectónico.
3. Fagan da conservación, promoción e posta en valor do patrimonio arqui-
tectónico unha característica importante das políticas en materia de cultura,
medio ambiente e ordenación do territorio. 4. Faciliten no posible, dentro do
proceso de planificación urbana e rural, a conservación e utilización dalgúns
edificios nos que a importancia intrínseca non xustificaría a súa protección a
teor do artigo 3, parágrafo 1, do presente convenio, pero que revisten inte-
rese dende o punto de vista da súa inserción no contorno urbano ou rural e
da calidade de vida. 5. Fomenten, por ser indispensable para o futuro do
patrimonio arquitectónico, a aplicación e o desenvolvemento de técnicas e
materiais tradicionais. Art. 11: Respectando sempre o carácter arquitectóni-
co e histórico do patrimonio, cada parte comprométese a fomentar: 1. O
emprego dos bens protexidos de acordo coas necesidades da vida contempo-
ránea. 2. A adaptación dos edificios antigos para novos usos, cando conveña.
Art. 12: Ó mesmo tempo que se recoñece o interese que ten o lle permitir
ó público o acceso ós bens protexidos, cada parte comprométese a adopta–las
medidas que fosen necesarias para procurar que a autorización dese acceso,
especialmente as modificacións que para iso se requiran, non prexudiquen o
carácter arquitectónico e histórico dos bens nin do seu contorno. Art. 13:
Para facilita–la aplicación destas políticas, cada parte comprométese a pro-
mover, dentro da súa organización política e administrativa, a cooperación
eficaz a tódolos seus niveis entre actividades de conservación, culturais,
ambientais e urbanísticas. Art. 14: Co obxecto de incrementa–los efectos
das medidas adoptadas polos poderes públicos no que respecta á identifica-
ción, protección, restauración, conservación, xestión e promoción do patri-
monio arquitectónico, cada parte comprométese a: 1. Establecer, nas diversas
fases do proceso de adopción de decisións, o mecanismo apropiado para a
subministración de información, consulta e cooperacion entre as autoridades
estatais, rexionais e locais; as entidades e asociacións culturais e o público en
xeral. 2. Promove–lo desenvolvemento do mecenado e das asociacións non
lucrativas que actúan neste sector. Art. 15: Cada parte comprométese a: 1.
Sensibiliza–ló público sobre o valor da conservación do patrimonio arquitec-
tónico como elemento de identidade cultural e como fonte de inspiración e
creatividade para as xeracións presentes e futuras. 2. E, a este obxecto, pro-
mover políticas para divulgar información e fomentar unha maior sensibili-
zación, especialmente mediante o emprego de técnicas modernas de comu-
nicación e promoción, coa finalidade concreta de: a) Espertar ou incremen-
ta–lo interese público, xa dende a idade escolar, pola protección do patrimo-
nio e a calidade das construccións e das obras arquitectónicas. b) Demostra–la
unidade de patrimonio cultural e os vínculos que existen entre a arquitectu-
ra, as artes, as tradicións populares e os modos de vida a nivel europeo, tanto
nacionais como rexionais. Art. 16: Cada parte comprométense a fomenta–la
formación nas diversas profesións e oficios que interveñen na conservación
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do patrimonio arquitectónico. Art. 17: As partes comprométense a inter-
cambiar información sobre as súas políticas de conservación no que respecta a:
1. Os métodos que se adopten para o inventario, protección e conservación dos
bens, tendo en conta a súa evolución histórica e dun aumento progresivo do
patrimonio arquitectónico. 2. Os medios de conciliar, do mellor xeito posible, a
necesidade de protexe–lo patrimonio arquitectónico coas esixencias contem-
poráneas da vida económica, social e cultural. 3. As posibilidades que ofrecen
as novas tecnoloxías para a identificación e rexistro do patrimonio arquitectó-
nico, a loita contra o deterioro de materiais, a investigación científica, as obras
de restauración e os métodos de xestión e promoción do patrimonio. 4. As for-
mas de promove–la creación arquitectónica como achega do noso tempo ó
patrimonio europeo. Art. 18: As partes comprométense a prestarse asistencia
técnica mutua, sempre que sexa necesaria, en forma de intercambio de expe-
riencias e de expertos en conservación do patrimonio arquitectónico. Art. 19:
As partes comprométense, no marco da lexislación nacional pertinente ou dos
acordos internacionais, a fomenta–lo intercambio europeo de especialistas en
conservación do patrimonio arquitectónico, incluso dos responsables da for-
mación continua. Art. 20: Ós fins do presente convenio, un Comité de exper-
tos creado polo Comité de Ministros do Consello de Europa, ó amparo do arti-
go 11 do Estatuto do Consello de Europa, encargarase de vixia–la aplicación do
Convenio e en particular de: 1. Informar periodicamente ó Comité de Ministros
do Consello de Europa sobre a situación das políticas de conservación do patri-
monio arquitectónico nos estados partes do convenio, sobre a aplicación dos
principios aquí enunciados e sobre as súas actividades. 2. Propoñerlle ó Comité
de Ministros do Consello de Europa medidas para a aplicación das disposicións
do Convenio, considerándose aquí comprendidas as relativas a actividades mul-
tilaterais, revisións ou emendas do Convenio e a información pública sobre o
obxecto deste. 3. Presentar recomendacións ó Comité de Ministros do Consello
de Europa relativas ás invitacións ós estados que non son membros deste para
adherirse ó convenio. Art. 21: O disposto no presente convenio non irá en
detrimento da aplicación das disposicións específicas máis favorables relativas
á protección dos bens á que se refire o artigo 1 que figuran en: 1. O convenio
sobre a protección do patrimonio mundial cultural e natural, do 16 de novem-
bro de 1972. 2. O Convenio Europeo para a protección do patrimonio arqueo-
lóxico, do 6 de maio de 1969…».

– Convención da Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), sobre as medidas que deben
adoptarse para prohibir e impedi–la importación, a exportación e a transfe-
recia de propiedade ilícitas de bens culturais, asinada en París o 17 de novem-
bro de 1970 (Instrumento de Ratificación de España do 13 de decembro do
1985, BOE núm. 31, do 5 de febreiro de 1986).

• Véxase convenio de Unidroit sobre bens culturais robados ou exportados ilegal-
mente, feito en Roma o 24 de xuño de 1995 (Instrumento de Ratificación de Espa-
ña do 9 de maio de 2002, BOE núm. 248 do 16 de outubro). Texto reproducido
neste libro. (§10º.).
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Artigo 7. Órganos asesores e consultivos7

1 Son órganos asesores da Consellería de Cultura en materia de patrimonio
cultural:

a. A Comisión Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para
Galicia.

b. A Comisión Mixta Xunta–Igrexa.
c. A Comisión do Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago.
d. As comisións territoriais do Patrimonio Histórico Galego.
e. A Comisión Técnica de Arqueoloxía.
f. A Comisión Técnica de Etnografía.
g. A Comisión Técnica de Arquivos.
h. A Comisión Técnica de Museos.
i. Cantos outros se considere necesario establecer con carácter xeral ou

con carácter específico.

2 Regulamentariamente establecerase a composición e o funcionamento dos
órganos asesores da Consellería de Cultura.

3 Terán a consideración de órganos consultivos da Consellería de Cultura en
materia de bens culturais.

a. O Consello da Cultura Galega.
b. As reais academias.
c. As universidades de Galicia.
d. O Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento.
e. Cantos outros se considere necesario establecer con carácter xeral ou

con carácter específico.
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7 • Véxase o Decreto 63/1992, do 19 de febreiro, polo que se reestructura a composi-
ción e funcionamento das Comisións do Patrimonio Histórico Galego (DOG núm.
53, do 17 de marzo, corrección de erros no DOG núm. 60 do 27 de marzo). Texto
reproducido neste libro (§15º).

• Véxase o Decreto 112/1992, do 30 de abril, polo que se crea a Comisión Superior
de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia (DOG núm. 90, do 13 de
maio). Texto reproducido neste libro (§16º.).

• Véxase o capítulo IV do Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a
actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 150, do



6 de agosto), onde se establece a composición e funcionamento da Comisión Téc-
nica de Arqueoloxía. Texto reproducido neste libro (§19º.).

• Véxase a Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega (DOG núm. 102,
do 9 de agosto). Texto reproducido neste libro (§1º.).

• Véxase o Decreto 237/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o Regula-
mento da Lei do Consello da Cultura Galega (DOG núm. 199, do 13 de outubro).

• O Decreto 373/2003, do 16 de outubro, sobre actuacións por parte da Comunidade
Autónoma de Galicia de funcións en materia de Academias e a súa asignación a
diversos departamentos da Xunta de Galicia (DOG. núm. 203, do 20 de outubro),
establece no seu artigo 1º: … «Quedan asumidas as funcións en materia de fomen-
to da cultura e da investigación en Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo
149.2º da Constitución española e de desenvolvemento lexislativo e execución en
materia de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos
e profesionais, Academias, que teñan o seu domicilio no territorio da Comunidade
Autónoma, e, en particular, as referidas á Real Academia Galega de Ciencias, á Real
Academia de Medicina e Cirurxía, á Academia Galega de Xurisprudencia e Lexisla-
ción, á Real Academia de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario e á Real Academia
Galega». Artigo 2º: «A competencia xeral para a regulación desta materia corres-
póndelle ó Consello da Xunta de Galicia e ós distintos departamentos desta segun-
do o obxecto e finalidade de cada Academia, nos termos establecidos no presente
decreto e nos que se fixen para a regulación xurídica destas corporacións.
En particular, adscríbense ás consellerías que se indican as Academias que a conti-
nuación se relacionan:

– Real Academia Galega, á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo…

– Real Academia de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, á Consellería de Cultu-
ra, Comunicación Social e Turismo».

• Véxase o Decreto 392/2003, do 23 de outubro, polo que se regula o exercicio pola
Comunidade Autónoma de Galicia das competencias en materia de Academias de
Galicia.

• Véxase o Decreto 141/2004, do 25 de xuño, polo que se aproban os Estatutos da Real
Academia de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario (DOG núm. 130, do 7 de xullo).

• Véxase os artigos 22 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE núm. 285, do 27 de novembro), nos que se regulan os órganos colexiados. O
artigo 24 da dita Lei establece: «1. En cada órgano colexiado correspondelles ós
seus membros: …c) Exerceren o seu dereito ó voto e formularen o seu voto parti-
cular, así como expresaren o sentido do seu voto e os motivos que o xustifican.
Non poderán absterse nas votacións aqueles que, pola súa calidade de autorida-
de ou de persoal ó servicio das administracións públicas, teñan a condición de
membros de órganos colexiados». Sobre o alcance dete precepto pode resultar
útil a Sentencia do 15 de xullo de 2003, da Sección Cuarta da Sala Terceira do Tri-
bunal Supremo, recaida no recurso de casación núm. 5977/1999, sobre decisión
tomada en sesión do Consello Regulador da Denominación de Orixen Ribeiro.
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dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia
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Título I 
Dos bens declarados, catalogados e do inventario xeral

• A Sentencia do 16 de outubro de 2000 da Sección 3ª, da Sala do
Contencioso–administrativo do Tribunal Supremo (RJ 2000\7777), no seu funda-
mento de dereito quinto, establece: «…A estos informes (os adoptados colexia-
damente por unha institución), que constituen en realidade un xeito de pericia
extraordinaria, non lle son aplicables as normas propias da pericia ordinaria en
canto á habitual e necesaria declaración ou ratificación dos peritos, con xuramen-
to, a presencia xudicial , nin en canto á petición de aclaracións en dito acto».

8 • Véxase o Decreto 430/1991, do 30 de decembro, polo que se regula a tramitación
para a declaración de ben de interese cultural para Galicia e se crea o Rexistro de
Bens de Interese Cultural de Galicia (DOG núm. 14, do 22 de xaneiro de 1992).
Texto reproducido neste libro (§13º.).

• Véxase a Carta de Florencia relativa á salvagardar dos xardíns históricos, adopta-
do o 15 de decembro de 1982 por ICOMOS. O texto da mesma pode consultarse
en: http://www.international.icomos.org/risk/isc-jardines 2000.htm 

• Véxanse os artigos 11 e seguintes do Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro
(BOE núm. 24, do 28 de xaneiro; corrección de erros no BOE núm. 26 e 53, do 30
de xaneiro e 3 de marzo), de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do Patrimonio Histórico Español, segundo a redacción do Real Decreto
64/1994, do 21 de xaneiro (BOE núm. 52, do 2 de marzo).

Capítulo I. Dos bens de interese cultural8

Artigo 8. Definición e clasificación

1 Os bens mobles, inmobles e inmateriais máis sobranceiros do Patrimonio
Cultural de Galicia serán declarados bens de interese cultural mediante
decreto da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Cultura, e ins-
cribiranse no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia.

2 Os bens mobles declarados de interese cultural poderano ser de forma
individual ou ben como colección, entendida esta como o conxunto de
bens agrupados de xeito misceláneo ou monográfico, logo dun proceso
intencional de provisión ou acumulación.

3 Os bens inmobles serán declarados de interese cultural atendendo ás
seguintes clases: monumento, conxunto histórico, xardín histórico, sitio ou
territorio histórico, zona arqueolóxica, lugar de interese etnográfico e
zona paleontolóxica.
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4 Para os efectos da presente lei, teñen a consideración de:

a. Monumento, a construcción ou obra producto da actividade humana,
de relevante interese histórico, arquitectónico, arqueolóxico, artístico,
etnográfico, científico ou técnico, con inclusión dos mobles, instalacións
e accesorios que expresamente se sinalen como parte integrante del, e
que por si soa constitúa unha unidade singular.

b. Conxunto histórico, a agrupación de bens inmobles que forma unha
unidade de asentamento, continua ou dispersa, condicionada por
unha estructura física representativa da evolución dunha comunidade
humana, por ser testemuño da súa cultura ou constituír un valor de uso
e gozo para a colectividade, aínda que individualmente non teñan
unha especial relevancia.

c. Xardín histórico, o espacio delimitado, producto da ordenación polo
home de elementos naturais, ás veces complementado con estructuras
de fábrica, e estimado de interese en función da súa orixe ou pasado
histórico ou dos seus valores estéticos, sensoriais ou botánicos.

d. Sitio ou territorio histórico, o lugar ou paraxe natural vinculado a
acontecementos ou recordos do pasado, creacións culturais ou da
natureza, e a obras do home que posúan valores históricos ou técnicos. 

e. Zona arqueolóxica, o lugar ou paraxe natural onde existen bens
mobles ou inmobles susceptibles de seren estudiados con metodoloxía

• A disposición transitoria novena, 2 do Regulamento Xeral para o desenvolvemento
e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, aprobado por Real Decreto
1471/1989, do 1 de decembro (BOE núm. 297, do 12 de decembro; corrección de
erros en BOE núm. 20, do 23 de xaneiro de 1990), conforme á redacción dada no
artigo 120, seis, da Lei 52/2002, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administra-
tivas e da Orde Social (BOE núm. 313, do 31 de decembro), establece que «Para a
autorización de novos usos e construccións… aplicaranse as seguintes regras: …3ª:
Nos núcleos que foran obxecto dunha declaración de conxunto histórico ou doutro
réxime análogo de especial protección, serán de aplicación as medidas derivadas do
devandito réxime con preferencia ás contidas nesta Lei».

• O Decreto do Ministerio de Institución Pública e Belas Artes do 3 de xuño do 1931
(Gaceta de Madrid, núm. 155, do 4 de xuño), establece: «Art. 1º: Decláranse
Monumentos histórico–artísticos pertencentes ó Tesouro os seguintes: A Coruña:
Pazo arcebispal de Santiago; Santa María de Campo na Coruña; Torre de Hércules
na Coruña; Santa María de Cambre; San Miguel de Breano; Torres do Oeste; Hos-
pital Real de Santiago; San Martín de Noia; Mosteiro de Monfero; Santa María de
Mezonzo; Mosteiro de Sobrado… Art. 2º: Decláranse igualmente como com-
prendidos nesta relación os pazos e xardíns que pertenceron ó Patrimonio da
Corona, foran ou non entregados ós Concellos respectivos».
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arqueolóxica, tanto se se atopasen na superficie coma no subsolo ou
baixo as augas territoriais.

f. Lugar de interese etnográfico, aquela paraxe natural, conxunto de cons-
truccións ou instalacións vinculadas a formas de vida, cultura e activida-
des tradicionais do pobo galego.

g. Zona paleontolóxica, o lugar no que hai vestixios fosilizados ou non
que constitúan unha unidade coherente e con entidade de seu.

5 En tódolos supostos anteriormente citados, a declaración de ben de interese
cultural afectará tanto o solo coma o subsolo.

6 De xeito excepcional poderase declarar ben de interese cultural a obra de
autores vivos, sempre e cando tres das institucións consultivas recoñecidas
pola Consellería de Cultura emitan informe favorable e medie autoriza-
ción expresa do seu propietario.

Artigo 9. Procedemento de declaración9

1 A declaración de ben de interese cultural requirirá a previa incoación e
tramitación do expediente administrativo pola Consellería de Cultura. A
iniciación do expediente poderase realizar de oficio ou ben por instancia
de parte por calquera persoa física ou xurídica.

2 No caso de iniciarse por instancia de parte, a denegación da incoación será
motivada e deberáselles notificar ós solicitantes.

3 No expediente que se instrúa deberá constar informe favorable de dous dos
órganos consultivos ós que se refiere o artigo 7 da presente lei, e daráselles
audiencia ós interesados.

9 • A Sentencia do 21 de xuño de 1996 da Sección 3ª da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Supremo, no seu segundo fundamento de dereito, estable-
ce: «O art. 10 da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español,
establece que calquera persoa poderá solicitar a incoación de expediente para a
declaración dun Ben de Interese Cultural e que o organismo competente decidirá
se procede ou non a incoación. Non ofrece a menor dúbida á Sala que nos encon-
tramos ante unha facultade discrecional da Consellería de Cultura, á que lle
corresponde decidir sobre a incoación ou non do expediente de declaración de
Ben de Interese Cultural, pero a xurisdicción contencioso–administrativa ten den-
tro das súas facultades revisoras do actuar administrativo a posibilidade de exa-
minar e revisar tales facultades e, en definitiva, pronunciarse sobre se a Adminis-
tración fixo uso de tales facultades ou se se excedeu das mesmas…».
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Artigo 10. Notificación, publicación e efectos da incoación10

1 A incoación seralles notificada tanto ós interesados coma ó Concello no
que radique o ben.

2 Sen prexuízo da súa eficacia dende a notificación a resolución da incoa-
ción será publicada no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del
Estado. No caso de tratarse de bens inmobles daráselle audiencia ó conce-
llo correspondente e abrirase un período de información pública por un
prazo mínimo dun mes.

3 A incoación dun expediente para a declaración dun ben de interese cultu-
ral determinará, respecto do ben afectado, a aplicación inmediata e pro-
visional do réxime de protección previsto na presente lei para os bens xa
declarados. No caso de bens inmobles, ademais, será aplicable o estipula-
do no artigo 35.1 da presente lei.

• Sobre o procedemento na incoación dun expediente para a declaración de Ben de
Interese Cultural, véxase tamén a Sentencia do 7 de outubro de 1998 da sección
Terceira da Sala do Contencioso–Administrativo do Tribunal Supremo. 

10 • A sentencia núm. 588/1994, do 21 de xullo, da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento xurídico segun-
do: «Incoado expediente para declarar Betanzos ben de interese cultural con cate-
goría de conxunto histórico por resolución do 11 de novembro de 1987, anterior á
petición de aprobación do estudio de detalle formulada o 11 de decembro de 1991,
ningunha discusión debe ofrecer que, de conformidade co art.11 da lei 16/1985, do
25 de xuño, de patrimonio histórico español, é de aplicación con carácter provisional
o mesmo réxime de protección previsto na lei para os bens declarados de interese cul-
tural e entre outras disposicións o art. 20–3 da referida Lei que establece que ata a
aprobación definitiva dun Plan Especial de Protección o outorgamento de licencias
ou a execución das outorgadas antes de se incoa–lo expediente declarativo do Con-
xunto Histórico, precisará resolución favorable da Administración competente para a
protección dos bens afectados «e, en todo caso, non se permitirán aliñacións novas,
alteracións na edificabilidade, parcelacións nin agregacións». Ó devandito réxime é
precisamente ó que se refire a resolución da Consellería tendo en conta a modifica-
ción de aliñacións, non só informada polos arquitectos do Concello e do Patrimonio,
senón tamén recoñecida na memoria do proxecto presentado, e que obriga necesa-
riamente á desestimación do recurso, do cal a súa viabilidade con éxito non pode ato-
par amparo na falta de fundamentación das resolucións denegatorias, suficiente e,
en todo caso, non causante de indefensión ningunha, nin nunha suposta disconfor-
midade cos informes técnicos, non vinculantes e máxime na esfera xurídica, nin na
violación do principio de igualdade, inexistente na ilegalidade, e invocada coa cita
doutras resolucións adoptadas en supostos análogos que só en caso de dúbida da
non conformidade ó Ordenamento Xurídico das agora impugnadas, dúbida inexis-
tente, poderían servir de pauta interpretativa».



§4º. LEI DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

11 • Véxase a sentencia núm. 645/1999, do 8 de outubro, da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre a «compatibilidade do uso
coa corrrecta conservación do ben».

• A Sentencia núm. 211/2003, do 11 de novembro, do Xulgado Contencioso–Admi-
nistrativo núm. 3 de Pontevedra, establece no seu fundamento xurídico quinto:
«…aunque a licencia urbanística está subordinada á da actividade, existe unha
vinculacíón cando o órgano autonómico competente informa negativamente a
actividade que se pretende clasificar, suposto no que debe de denegarse igual-
mente a licencia urganística, vinculación que non se produce cando o informe de
clasificación é positivo, como así sucedeu e refire a demanda, xa que pode dene-
garse a licencia urbanística cando existan razóns regradas impostas no planea-
mento ou normativa urbanística».

• Véxase a disposición transitoria segunda da presente Lei.

• O artigo 30 da normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Pro-
vincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, aprobadas por orde do 3 de abril
de 1991 (DOG núm. 72, do 16 de abril), establece : «1. Ámbito de aplicación: …b)
No anexo 3º destas normas inclúese unha relación deste patrimmonio (históri-
co–artístico, arquitéctonico, etnográfico e cultural), na que, ademais de recolle–los
monumentos declarados polos distintos organismos… 2. Areas de protección:
…As áreas de protección para os elementos puntuais, dentro das cales é necesa-
rio o informe antedito (da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico), estarán
constituídas por unha franxa cunha profundidade medida dende o elemento ou
vestixio máis exterior do ben que se protexe de :…b) 100 metros, cando se trate
de elementos de arquitectura relixiosa (mosteiros, conxuntos parroquiais, igrexas,
capelas, santuarios, cemiterios, etc.), arquitectura civíl (pazos, casais, edificios sina-
lados, vías romanas, pontes, fontes, pesqueiras, etc.) e arquitectura militar (caste-
los, baterías, murallas, etc.)…».

• En relación co concepto «zona de respeto» (como espacio máis exterior do contorno
de protección dun ben cultural), véxase a Sentencia do 29 de maio de 1989, da Sec-
ción 1ª, da Sala do Contencioso–Administrativo do Tribunal Supremo (RJ 1989\4000). 
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Artigo 11. Contido do expediente de declaración11

1 No expediente de declaración dun ben de interese cultural obrarán as
seguintes especificacións respecto del:

a. Descrición clara e exhaustiva do obxecto da declaración que facilite a súa
correcta identificación e, no caso de inmobles, as partes integrantes, as
pertenzas, os accesorios e os bens mobles e documentais que, pola súa vin-
culación co inmoble, deban ser obxecto de incorporación na declaración.
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b. No caso de inmobles, ademais, deberán figurar perfectamente definidas
as súas relacións coa área territorial á que pertence, así como a protección
dos accidentes xeográficos e elementos naturais que conformen o seu con-
torno, que aparecerá delimitado tamén graficamente, en atención á súa
adecuada protección, contemplación e estudio.

2 Igualmente, deberá figurar no expediente a determinación da compatibi-
lidade do uso coa correcta conservación do ben que se pretende declarar.
No caso de que o uso a que se vén destinando o referido ben fose incom-
patible coa adecuada conservación deste, poderase establece–lo seu cesa-
mento ou modificación.

3 Así mesmo, información exhaustiva sobre o estado de conservación do
ben, podendo incluírse na declaración os criterios básicos que rexerán as
futuras intervencións.

Artigo 12. Declaración e conclusión12

1 Correspóndelle ó Consello da Xunta de Galicia, por proposta do consellei-
ro de Cultura, acorda–la declaración de ben de interese cultural.

2 O acordo de declaración describirá clara e exhaustivamente o ben obxec-
to da declaración. No caso dos inmobles describirá a súa delimitación grá-
fica, o contorno afectado, as partes integrantes, as pertenzas, os acceso-
rios e os bens mobles e documentais que pola súa vinculación deban ser
obxecto de incorporación na declaración.

3 O expediente deberase resolver no prazo máximo de vinte meses, conta-
do a partir da data na que foi incoado. Transcorrido este, producirase a
caducidade do expediente se se solicitase o arquivo das actuacións ou se
dentro dos sesenta días seguintes non se dicta resolución. O expediente
non se poderá volver iniciar nos tres anos seguintes, agás que tres das ins-
titucións consultivas recoñecidas pola Comunidade Autónoma o solicita-
ren ou o faga o propietario do ben.

12 • O artigo 40 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, esta-
blece no seu parágrafo 2º que: «Quedan declarados Bens de Interese Cultural por
ministerio desta Lei as covas, abrigos e lugares que conteñan manifestacións de
arte rupestre».
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Artigo 13. Notificación e publicación da declaración
A declaración de ben de interese cultural seralles notificada tanto ós interesados
coma ó Concello no que radique o ben, e será publicada no Diario Oficial de Gali-
cia e no Boletín Oficial del Estado.

Artigo 14. Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia13

1 Os bens de interese cultural serán inscritos no Rexistro de Bens de Intere-
se Cultural de Galicia. A cada ben daráselle un código para a súa identifi-
cación. Neste rexistro tamén se anotará preventivamente a incoación dos
expedientes de declaración. Correspóndelle á Consellería de Cultura a xes-
tión deste rexistro.

2 O Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia terá por obxecto a ano-
tación e inscrición dos actos que afecten á súa identificación e localización,
e reflectirá tódolos actos que se realicen sobre os bens nel inscritos cando
afecten ó contido da declaración e dará fe dos datos nel consignados.

3 Calquera inscrición relativa a un ben, efectuada de oficio, seralle notifica-
da ó seu titular, e será obriga deste a de comunicarlle ó rexistro tódolos
actos xurídicos e técnicos que poidan afecta–lo devandito ben.

13 • Véxase o listado por provincias e concellos de bens declarados de interese cultu-
ral. Figura como Anexo I neste libro (§31º.).

• No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, foron declarados Patrimonio da
Humanidade pola UNESCO, os seguintes bens:

– «Cidade de Santiago de Compostela», por acordo na 9ª sesión do Comité, cele-
brada en París, do 2 ó 6 de decembro de 1985.

– «Camiño de Santiago de Compostela», por acordo na 17ª sesión do Comité,
celebrada en Cartagena (Colombia), do 6 ó 11 de decembro de 1993.

– «Muralla Romana de Lugo», por acordo na 24ª sesión do Comité, celebrada en
Cairns (Australia), do 27 de novembro ó 2 de decembro de 2000»

• No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, foron declarados, Itinerarios
Culturais Europeos polo Consello de Europa (véxase a nota ó artigo 27 da Lei
3/1996, do 10 de maio, do Protección dos Camiños de Santiago):

– «O Camiño de Santiago» (1987)

– «A Ribeira Sacra» (2003)



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§4º

4 O acceso ó rexistro será público nos termos que se establezan regulamenta-
riamente, sendo precisa a autorización expresa do titular do ben para a con-
sulta pública dos datos relativos á:

a. Situación xurídica e valor dos bens inscritos.
b. Localización, no caso de bens mobles.

5 Das inscricións e anotacións no Rexistro de Bens de Interese Cultural dará-
selle conta ó Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado, co
fin de que se fagan as correspondentes inscricións e anotacións nel.

Artigo 15. Inscrición no Rexistro da Propiedade
Cando se trate de monumentos e xardíns históricos, a Consellería de Cultura
instará de oficio a inscrición gratuíta da declaración de ben de interese cultu-
ral no Rexistro da Propiedade.

Artigo 16. Procedemento para deixar sen efecto unha declaración14 

1 A declaración dun ben de interese cultural unicamente poderá deixarse
sen efecto seguindo os mesmos trámites e requisitos necesarios para a súa
declaración.

2 Non poden invocarse como causas determinantes para deixar sen efecto a
declaración dun ben de interese cultural as derivadas do incumprimento das
obrigas de conservación e mantemento recollidas nesta lei.

Capítulo II. Da catalogación dos bens15

Artigo 17. Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Definición

1 Os bens do Patrimonio Cultural de Galicia que, sen chegar a ser declarados
de interese cultural, posúan especial singularidade, de acordo co establecido

14 • Véxase a Sentencia do 4 de febreiro de 1976 (núm. 591 do repertorio xurídico
Aranzadi) da Sección 3ª da Sala do Contencioso–administrativo do Tribunal Supre-
mo, sobre nulidadade de actuacións por falta de audiencia ós interesados na
declaración de Ribadeo como Paisaxe Pintoresca.

15 • Véxase os artigos 53.1º,f), 69.3º e 75 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de orde-
nación urbanística e de protección do medio rural de Galicia (DOG núm.252, do 31
de decembro). Texto reproducido neste libro (§6º.).
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no artigo 1.3 da presente lei, serán incluídos no Catálogo do Patrimonio Cul-
tural de Galicia e gozarán da protección para os bens catalogados nesta lei.

2 Créase o Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia como instrumento de
protección dos bens mobles, inmobles e inmateriais nel incluídos, e con
fins de investigación, consulta e difusión. O devandito catálogo, no relati-
vo ós bens inmobles, incluirá a regulación do réxime de protección previs-
to nesta lei.

3 A inclusión poderase realizar de forma individual ou como colección,
correspodéndolle a xestión do catálogo á Consellería de Cultura.

4 Regulamentariamente establecerase o réxime do acceso público ó Catálogo
do Patrimonio Cultural de Galicia, así como as determinacións a que se refi-
re o apartado 2 deste artigo.

Artigo 18. Procedemento16

1 A inclusión dun ben no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia requi-
rirá a previa tramitación do expediente, iniciado de oficio ou por instan-
cia do interesado, pola Consellería de Cultura, séndolle aplicables as nor-
mas xerais do procedemento administrativo.

2 A notificación ó titular ou posuidor da iniciación dun expediente para a inclu-
sión dun ben no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia determinará a
aplicación inmediata e provisional do réxime de protección previsto na pre-
sente lei para os bens xa catalogados. Ó mesmo tempo abrirase un período
de información pública por un prazo mínimo dun mes mediante a publica-
ción do acordo de iniciación do expediente no Diario Oficial de Galicia.

3 Cando o expediente de catalogación afecte a un ben inmoble, daráselle
ademais audiencia ó Concello no que radique.

16 • En relación co sentido negativo do silencio administrativo do procedemento de inclu-
sión de bens no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, véxase o artigo 2
da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autóno-
ma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común (DOG núm. 135, do 12 de xullo).
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4 No caso de iniciarse por instancia de parte, a denegación da incoación
para a inclusión dun ben no catálogo será motivada e deberáselles notifi-
car ós solicitantes.

5 Da iniciación do expediente para a catalogación dun ben moble daráselle
conta ó Inventario General de Bienes Muebles da Administración do Esta-
do para a correspondente anotación preventiva.

Artigo 19. Contido do expediente da catalogación
O expediente de inclusión dun ben no Catálogo do Patrimonio Cultural de
Galicia recollerá polo menos:

a. A descrición do ben que facilite a súa correcta identificación, e no caso
dun ben inmoble, ademais de todos aqueles elementos que o integran,
o contorno afectado, considerado como un territorio graficamente
delimitado no que os elementos xeográficos e naturais tamén gozarán
de protección.

b. A determinación da compatibilidade do uso coa correcta conservación
do ben catalogado.

Artigo 20. Catalogación e conclusión

1 Correspóndelle ó conselleiro de Cultura, por proposta do director xeral do
Patrimonio Histórico e Documental, acorda–la inclusión dun ben no Catálogo
do Patrimonio Cultural de Galicia.

2 O expediente deberase resolver no prazo máximo de vinte meses, conta-
do a partir da data na que foi iniciado. Transcorrido este, producirase o
arquivo do expediente.

3 O acordo de catalogación seralles notificado tanto ós interesados coma ó
Concello no que radique o ben, e publicarase no Diario Oficial de Galicia.

4 Das inclusións de bens mobles no Catálogo do Patrimonio Cultural de Gali-
cia daráselle conta ó Inventario General de Bienes Muebles da Adminis-
tración do Estado para que se fagan as correspondentes inscricións.

Artigo 21. Exclusión dun ben do catálogo
A catalogación dun ben unicamente poderá deixarse sen efecto seguindo os
mesmos trámites necesarios para a súa inclusión.
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Capítulo III. Do inventario xeral17

Artigo 22. O Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia. Definición

1 O Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia confórmano os bens
declarados de interese cultural, os catalogados e aqueloutros ós que fai
referencia o artigo 1.3 da presente lei e que, sen estaren incluídos entre os
anteriores, merezan ser conservados.

2 Créase o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, como instru-
mento básico de protección adscrito á Consellería de Cultura.

3 O acceso ó Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia será público, na
forma que regulamentariamente de estableza.

Artigo 23. Procedemento 

1 A inclusión dun ben no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia
requirirá a previa tramitación do expediente pola Consellería de Cultura,
séndolle aplicables as normas xerais do procedemento administrativo. Que-
dan excluídos da devandita tramitación aqueles bens declarados de intere-
se cultural e os catalogados que pola súa condición xa forman parte do
Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.

2 A inclusión poderá ser realizada de forma individual ou colectiva.

3 Correspóndelle ó director xeral do Patrimonio Histórico e Documental a
inclusión dos bens do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia.

17 • Véxase a disposición adicional segunda e o artigo 54 da presente Lei.

• O artigo 89 do Decreto 267/1999, do 30 de setembro, polo que se establece a orde-
nación dos establecementos hoteleiros (DOG núm. 201, do 18 de outubro) establece
que son hoteis monumentos «aqueles establecementos hoteleiros do grupo hoteis
situados en bens de interese cultural declarados, catalogados ou inventariados como
tales polo órgano competente da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido
na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Estes establece-
mentos poderán utilizar xunto co termo hotel as denominacións propias coas que
estivesen declarados ou catalogados».



• En relación ó sentido negativo do silencio administrativo no procedemento de
inclusión de bens no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, véxase o
artigo 2 da Lei 6/2001, de 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunida-
de Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réximen xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común (DOG. núm. 135, do 12 de xullo).

• Véxase o Convenio de colaboración do 7 de novembro de 1995, entre o Ministe-
rio de Cultura e a Comunidade Autónoma de Galicia, para a elaboración do Inven-
tario do Patrimonio Histórico Inmoble. Texto reproducido neste libro (§29º.).
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Título II
Réxime xeral de protección e conservación do patrimonio
cultural de Galicia

Capítulo I. Réxime de protección e conservación

Artigo 24. Protección xeral18

1 Tódolos bens que integran o patrimonio cultural de Galicia gozarán das
medidas de protección establecidas nesta lei.

2 O patrimonio cultural de Galicia, conforme o disposto no título anterior,
clasifícase en:

a. Bens declarados, que serán aqueles que se consideren como bens de
interese cultural, logo da incoación do oportuno expediente.

b. Bens catalogados, aqueles que se incorporen ó Catálogo do Patrimonio
Cultural de Galicia.

c. Bens inventariados, aqueles que, sen estaren incluídos entre os anterio-
res, merezan ser conservados e se inclúan no Inventario xeral do Patri-
monio Cultural de Galicia.

Artigo 25. Deber de conservar19

1 Os propietarios, posuidores e demais titulares de dereitos reais sobre bens
integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia están obrigados a conserva-

18 • Véxase os artigos 2, 15, 32.2ºh), 34.2º e 3º, 44,5º e 177.1º,d), 188.4º, 191.1º, 209 a
216 e 230 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protec-
ción do medio rural de Galicia (DOG núm. 252, do 31 de decembro). Texto repro-
ducido neste libro (§6º.).

• Véxase a Circular Informativa 2/2003, do 31 de xullo, da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Vivenda, sobre réxime de autorización en solo rústico (DOG
núm. 150, de 5 de agosto) e a Circular Informativa 4/2003, do 10 de decembro, pola
que se prorroga o prazo de aplicación da anterior (DOG núm. 243 do 16 de marzo).

• Véxase a Circular Informativa 3/2003, do 31 de xullo, da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda, sobre réxime de autorización para edificar en
núcleos rurais de municipios sen planeamento (DOG núm.150, do 5 de agosto).

19 • Véxase os artigos 9, 19.1º,b), 199, 200, 201.5º e 203 da Lei 9/2002, do 30 de decem-
bro, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia (DOG
núm. 252, do 31 de decembro). Texto reproducido neste libro (§6º.).
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los, coidalos e protexelos debidamente para aseguraren a súa integridade
e evitaren a súa perda, destrucción ou deterioración.

2 Os poderes públicos garantirán a protección, a conservación e o enrique-
cemento do Patrimonio Cultural de Galicia.

• Véxase o Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para
a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos (DOG núm. 83, do
30 de abril).

• O Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (BOE núm. 257, do 26 de
outubro), establece no seu artigo 25 que «…os grupos e subgrupos de aplicación
para a clasificación de empresas nos contratos de obras, ós efectos previstos no
artigo 25 da Lei (para contratar coas Administracións públicas a execución de con-
tratos de obras… por presupostos igual ou superior a 120.202’42 € será requisito
indispensable que o empresario obtivera previamente a correspondente clasifica-
ción), son os seguintes:…Grupo K) Especiais, subgrupo 7: Restauración de bens
inmobles histórico–artísticos…».

• Véxase o artigo 321 da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de outubro, do Código Penal
(reproducido en nota ó artigo 96 da presente lei), modulado polo seu artigo 11
que establece: «Os delictos ou faltas que consistan na producción dun resultado
só se entenderán cometidos por omisión cando a non evitación do mesmo, ó
infrinxir un especial deber xurídico do autor, equivalla, segundo o senso do texto
da Lei, á súa causación. A tal efecto, equipararase a omisión á acción: a) Cando
exista unha específica obriga legal ou contractual de actuar. b) Cando o omitinte
teña creado unha ocasión de risco para o ben xuridicamente protexido mediante
unha acción ou omisión precedente».

• A Sentencia do 28 de xaneiro de 2003, do Xulgado do Contencioso administrati-
vo núm. un de Vigo (procedemento ordinario núm. 25/2001, establece no seu fun-
damento de dereito 1: «…Corresponde ós Concellos ordenar, de oficio ou a ins-
tancia de calquera interesado, a execución das obras de conservación necesarias.
Só nos casos de ruína (técnica, económica ou urbanística), cos requisitos estableci-
dos legalmente, cesa o deber de conservación, que non só non desaparece, senón
que se fai máis intenso, cando se trata de edificios sometidos a un réxime especial
de protección. Neste senso, ó carón da lexislación urbanística existe outra lexisla-
ción (Lei do Patrimonio Histórico Español de 25 de xuño de 1985; Lei 8/1995, de 30
de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia), que establece un sistema de pro-
tección especial para os monumentos e conxuntos históricos, partindo da súa
declaración como ‘bens de interese cultural’, que determina a aplicación de toda
unha serie de garantías e limitacións, entre as que debemos destacar, ós efectos
deste proceso, as seguintes: esixencia de autorización dos organismos competen-
tes en materia de protección do patrimonio histórico para a realización de cal-
quera obra, interior ou exterior, nos inmobles afectados; subordinación do seu uso
a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa conservación e
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sometemento de todo cambio de uso á correspondente autorización administra-
tiva; obriga de conservación, mantemento e custodia, que pode ser concretada en
cada caso pola Administración e executada por esta subsidiariamente».

• A Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma Galega
(DOG. do 24 de xuño), establece: 16: «A Comunidade autónoma ten plena capa-
cidade para adquirir e posuir bens e dereitos polos medios establecidos polo orde-
namento xurídico, así como pra exercita–las accións e recursos que procedan en
orde á defensa e tutela do seu patrimonio» 17. «1. A adquisición pura e simple de
bens a título gratuito ou lucrativo requerirá Decreto do consello da Xunta de Gali-
cia, a proposta da Consellería de Economía e Facenda….».

• O artigo 182 do Texto Refundido da lei de Contratos das Administracións Públicas,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño (BOE núm. 148, do
21 de xuño), establece: « Poderá utilizarse o procedemento negociado sen publi-
cidade previa cando concorra algunha das circunstancias seguintes, que haberán
de xustificarse no expedente: …j)Adquisición de bens mobles que integran o
patrimonio Histórico Español, previa valoración pola Xunta de Clasificación, Valo-
ración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español ou organismo reco-
ñecido ó efecto das Comunidades Autónomas, que se destinen a museos, arquivos
ou bibliotecas».

20 • O parágrafo 1 do artigo 44 da Constitución Española do 27 de decembro de 1978
(BOE núm. 311, do 29 de decembro), establece: «Os poderes públicos promoverán
e tutelarán o acceso á cultura, á que todos teñen dereito».

• O Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de via-
xes, guías de turismo e turismo activo (DOG núm. 36, do 20 de febreiro), estable-
ce no seu artigo 40 «…que os guías de turismo especializados no exercicio da súa
profesión, terán os seguintes dereitos… c) Ó acceso ós bens de interese cultural de
Galicia, de conformidade co disposto nas correspondentes disposicións aplicables,
situados dentro do seu ámbito de actuación, durante as horas sinaladas para a
visita do público».

Artigo 26. O acceso ó patrimonio cultural de Galicia20

1 Os propietarios, posuidores e demais titulares de dereitos reais sobre os
bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia facilitaranlle o acceso,
con fins de inspección, á Administración competente. Igualmente, estarán
obrigados a permitiren o acceso dos investigadores, logo de solicitude
motivada, ós bens declarados ou catalogados. O cumprimento desta obri-
ga só poderá ser dispensado pola Administración cando, en atención ás cir-
cunstancias concorrentes, entenda que existe causa suficientemente xusti-
ficada para iso.
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2 Para os efectos previstos nesta lei, a Administración competente poderá
solicitar dos titulares de dereitos sobre os bens integrantes do Patrimonio
Cultural de Galicia o exame deles, así como as informacións pertinentes
para a súa inclusión, se procede, no Inventario xeral.

3 Os propietarios, posuidores e demais titulares de bens declarados de inte-
rese cultural deberán facilita–la visita pública a estes nas condicións que se
determinen, que en todo caso será gratuíta durante catro días ó mes, en
días e horario prefixado.

• Véxase a Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito ó honor,
á intimidade persoal e familiar e á propia imaxen (BOE núm. 115, do 14 de maio). 

• Véxase a Exposición de motivos e os artigos 13.2º e 26.6º da Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do Patrimonio Histórico Español. Texto reproducido neste libro (§2º.).

• O Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei
16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (BOE º 24, do 28 de xanei-
ro), establece: «Art. 22.2º: No caso de que falte o consentimento do titular para
informar sobre a localizacón do ben e se existe unha solicitude razoada para o seu
estudio con fins de investigación debidamente acreditados, a Subdirección Xeral de
Protección do Patrimonio Histórico comunicarao ó Órgano competente para a pro-
tección do ben a fin de que acorde as medidas oportunas para permiti–lo acceso a
este, sen desvelar en ningún caso os datos a que fai referencia o apartado 1. 3. No
caso de zonas arqueolóxicas nas que os seus depósitos non estean abertos á vista
pública, será preciso que o Órgano competente para a protección do ben autorice
a consulta da situación da zona. Disposición Adicional Cuarta: 1. Os propietarios
e, se é o caso, os titulares de dereitos reais sobre bens de interese cultural deberá
permiti–la visita pública e gratuíta destes ás persoas que acrediten a nacionalidade
española. 2. Esta visita comprenderá a contemplación de tales bens, con exclusión,
no caso de inmobles, dos lugares ou dependencias destes que non afecten á súa
condición de ben de interese cultural. Respecto da súa reproducción fotográfica ou
debuxada estarase ó que determine o órgano competente para a protección do
ben, salvando, en todo caso, os eventuais dereitos de propiedade intelectual. 3. A
visita á que se refire esta disposición permitirase de acordo cun calendario e hora-
rio que deberá ser aprobado polo órgano competente para a protección do ben, e
no caso de inmobles, farase constar nun lugar visible que sexa compatible cos valo-
res artísticos destes. 4. O cumprimento do previsto nos apartados anteriores pode-
rá ser dispensado conforme ó artigo 13.2 da Lei 16/1985».

• Véxase o artigo 82 da presente Lei.

• Véxase os artigos 15 e 16 do Decreto 430/1991, do 30 de decembro, polo que se
regula a tramitación para a declaración de ben de interese cultural para Galicia.
Texto reproducido neste libro (§13º.).
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• O Convenio de colaboración, do 17 de abril de 1985, entre os Bispos das Dioceses
que comprenden o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e a Xunta de
Galicia, co fin de garanti–la conservación e fomentar e promove–lo enriquecemen-
to do Patrimonio artístico e documental da Igrexa (DOG. núm. 107, 5 de xuño), esta-
blece no seu artigo V que «…corresponde á Comisión mixta coordinadora: …5º.
Establecer criterios en orden a la utilización científica, cultural ou de visitas por parte
do público, ó cal comprométese expresamente a Igrexa, sen que tal utilización poda
atentar contra os fins directamente relixiosos do patrimonio afectado».

• Segundo o artigo 40 do Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regula-
rizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril (BOE núm. 97, do 22
de abril): «Se á morte ou declaración de falecemento do autor, os seus titulares de
dereito exerceran o dereito á non divulgación da obra en condicións que vulneren
o disposto no artigo 44 da Constitución, o xuíz poderá ordenar as medidas axeita-
das a petición do Estado, as Comunidades Autónomas, as Corporacións Locais, as
institucións públicas de carácter cultural ou de calquera outra persoa que teña un
interese lexítimo».

• Véxanse as notas ó artigo 88 desta Lei. Obsérvese que o cumprimento dos deberes
de visita e exposición pública figuran como condicionante do outorgamento de
beneficios fiscais.

21 • Véxase as notas ó artigo 56 da presente Lei.

• Véxase o artigo 53.3º da presente Lei.

• O Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro (BOE núm. 26, do 28 de xaneiro; correc-
ción de erros no BOE núm. 26 e 53 do 30 de xaneiro e do 3 de marzo), de desen-

Artigo 27. Dereitos de tenteo e retracto21

1 Toda pretensión de alleamento ou venda dun ben declarado ou cataloga-
do deberalle ser notificada á Consellería de Cultura, con indicación do
prezo e das condicións nas que se propoña realizar aquela, sen prexuízo
do establecido no artigo 38 da Lei 16/1985, do Patrimonio Histórico Español.
Os poxadores deberán notificar igualmente cun prazo de antelación de
dous meses as poxas públicas nas que se pretenda allear calquera ben
declarado, catalogado ou calquera outro que, formando parte do Patri-
monio Cultural de Galicia, regulamentariamente se esixa.

2 No prazo de dous meses, o órgano competente da Xunta de Galicia pode-
rá exerce–lo dereito de tenteo para si ou para outras institucións sen
ánimo de lucro, obrigándose ó pagamento do prezo convido ou do de
remate da poxa.



volvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño do Patrimonio Histórico Espa-
ñol, segundo a redacción do Real Decreto 64/1994, do 21 de xaneiro (BOE núm.
52, do 2 de marzo, establece: «Art. 41. 1. Dentro dos dous meses seguintes á
notificación prevista no artigo anterior, a Administración do Estado, a través do
Ministerio de Cultura, poderá facer uso do dereito de tenteo para si, para unha
entidade benéfica ou para calquera entidade de dereito público, previo informe
da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens de Patrimonio Histó-
rico Español, obrigándose ó pago do prezo convido ou, no seu caso, o de remate,
nun período non superior a dous exercicios económicos, salvo acordo co interesa-
do noutra forma de pago. No indicado prazo de dous meses comunicarase ó ven-
dedor o exercicio deste dereito. 2. No caso de poxas públicas non será preceptivo
o dictame da Xunta de Cualificación, Valoración, e Exportación, e a Administra-
ción do Estado poderá exercer o dereito de tenteo mediante a comparecencia dun
representante do Ministerio de Cultura na poxa, o cal, no momento en que se
determine o prezo de remate, do ben poxado, manifestará o propósito de facer
uso de tal dereito, quedando en suspenso a adxudicación do ben. Nun prazo de
sete días hábiles, a partir da celebración da poxa, comunicarase ó poxador o exer-
cicio do dereito de tenteo. 3. En todo caso, a Orde pola que se acorda exercitar o
dereito de tenteo publicarase no «Boletín Oficial del Estado», sen prexuízo da súa
eficacia desde a comunicación. 4. O disposto no apartado 1 aplicarase nos termos
do artigo 38.4 da Lei 16/1985. Art. 42. Cando o propósito da alleación non se
tivese notificado correctamente, a Administración do Estado, a través do Ministe-
rio de Cultura, poderá exercitar nos mesmos termos previstos para o dereito de
tenteo o de retracto no prazo de seis meses, a partir da data en que tivese coñe-
cemento fidedigno da alleación. Todo iso nos termos previstos no artigo 38.4 da
Lei 16/1985. A Orde ministerial pola que se acorde exercitar o dereito de retracto
notificarase ó vendedor e ó comprador no prazo que antecede e publicarase, ade-
mais, no «Boletín Oficial del Estado».

• Sobre o dereito de retracto véxase as sentencias núm. 206/2002, do 13 de febrei-
ro e núm. 1792/2002, do 20 de novembro, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, relativa ó exercicio de retracto sobre a
Torre de Guimarei– A Estrada (Pontevedra).
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3 Se a pretensión de alleamento ou venda e as súas condicións non fosen
notificadas correctamente, poderase exercer, nos termos do apartado
anterior, o dereito de retracto, no prazo de seis meses a partir da data na
que se teña coñecemento acreditado da venda.

Artigo 28. Escrituras públicas
Para a formalización de escrituras públicas de adquisición de bens declarados ou
catalogados, ou de transmisión de dereitos reais de gozo sobre estes bens, acre-
ditarase previamente o cumprimento do establecido no artigo 27 da presente lei.
Esta acreditación tamén é necesaria para a inscrición dos títulos correspondentes.
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Artigo 29. Comercio

1 As persoas e as entidades que se dediquen habitualmente ó comercio de
bens mobles integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia levarán un libro
de rexistro legalizado pola Consellería de Cultura no que constarán as
transaccións efectuadas. Anotaranse no citado libro os datos de identifica-
ción do obxecto e as partes que interveñan en cada transacción.

2 A Consellería de Cultura creará e levará un rexistro das empresas que se
dediquen habitualmente ó comercio dos obxectos ó que se refire o apar-
tado anterior. Será requisito indispensable estar incluído no mencionado
rexistro para o exercicio desta actividade. Regulamentariamente determi-
narase o funcionamento do antedito rexistro.

Artigo 30. Limitacións á transmisión22

1 Os bens declarados e catalogados que sexan propiedade da Comunidade
Autónoma ou das entidades locais serán imprescriptibles, inalienables e
inembargables, agás as transmisións que poidan efectuarse entre entes
públicos territoriais.

2 Cando estes bens estean en posesión das institucións eclesiásticas, rexe-
ranse pola lexislación estatal.

Artigo 31. Expropiación23

O incumprimento das obrigas de protección e conservación será causa de inte-
rese social para a expropiación forzosa dos bens declarados e catalogados pola
Administración competente.

22 • Véxase o artigo 28.1 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Espa-
ñol. Texto reproducido neste libro (§2º.).

• Véxase os artigos 27, 44.3º e 53.3º da presente Lei.

23 • Téñase en conta os requisitos previos establecidos pola Lei 16/1985, do 25 de xuño,
do Patrimonio Histórico Español nos seus artigos 36 e 37. Texto reproducido neste
libro (§2º.). Neste sentido pode resultar útil a Sentencia 1092/1997, do 13 de
novembro, da Sección Terceira da Sala do Contencioso–Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (sobre expropiación forzosa do «Pazo da Merced»,
na Pobra do Caramiñal).



• En relación coa expropiación de bens de valor artístico, histórico e arqueolóxico,
véxanse os artigos 76 a 84 da Lei de Expropiación Forzosa do 16 de decembro de
1954 (BOE núm. 351, do 17 de decembro) e os artigos 92 a 100 do Regulamento
da Lei de Expropiación Forzosa, aprobado polo Decreto de 26 de abril de 1957
(BOE núm.160, do 20 de xuño).

• Véxase o parágrafo 3 do artigo 44 da presente Lei.

24 • Téñanse en conta:

– Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia (DOG núm. 29,
do 10 de febreiro).

– Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do impacto ambiental para
Galicia (DOG núm. 188, do 25 de setembro). No seu artigo 1 establece que «O
presente Decreto ten por obxecto regula–la obrigación de someter a avaliación
do impacto ambiental ós proxectos públicos e privados consistentes na realiza-
ción de obras, instalacións ou calquera outra actividade comprendida no anexo
I do presente decreto, e a súa realización e/ou autorización corresponda á
Administración da Xunta de Galicia». O anexo I establece: «11. Primeiras repo-
boacións cando entrañen riscos de graves transformacións ecolóxicas negativas.
Entenderase por primeiras repoboacións tódalas plantacións ou sementeiras de
especies forestais sobre solos que, durante os últimos cincuenta anos, non esti-
vesen sensiblemente cubertos por árbores das mesmas especies que as que se
tratan de introducir, e todas aquelas que pretendan executarse sobre terreos
que nos últimos dez anos estivesen desarborados. Polo risco entenderase a pro-
babilidade de ocorrencia. Existirá risco de grave transformación ecolóxica nega-
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Artigo 32. Impacto ou efecto ambiental24

1 A Consellería de Cultura deberá ser informada dos plans, programas e pro-
xectos, tanto públicos coma privados, que pola súa incidencia sobre o terri-
torio poidan implicar risco de destrucción ou deterioración do Patrimonio
Cultural de Galicia.

2 Para os efectos previstos no apartado anterior, a Consellería de Cultura
deberá establecer aquelas medidas protectoras e correctoras que conside-
re necesarias para a protección do Patrimonio Cultural de Galicia.

3 Na tramitación de tódalas avaliacións de impacto ou efecto ambiental, o
organismo administrativo competente en materia de medio ambiente soli-
citará informe da Consellería de Cultura e incluirá na declaración ambien-
tal as consideracións e condicións resultantes do devandito informe.

4 Deberán ser incluídas tódalas figuras relativas ó planeamento urbanístico. 
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tiva cando se dea algunha das circunstancias seguintes: A destrucción ou alte-
ración negativa de valores singulares botánicos, faunísticos, edáficos, históri-
cos, xeolóxicos, literarios, arqueolóxicos e paisaxísticos».

– Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de avaliación de efectos ambientais para
Galicia (DOG núm. 199, do 15 de outubro).

– Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de Avaliación de Impacto
Ambiental, modificado polo Real Decreto–Lei 9/2000, do 6 de outubro (BOE
núm. 241, do 7 de outubro) e polo artigo 127 da Lei 62/2003, do 30 de decem-
bro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE núm. 313, do 31
de decembro).

– Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación do Real Decreto lexislativo
1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental (BOE núm. 111,
do 9 de maio).

– Artigo 85.3º, 86 1º, b), 92 e 100 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordena-
ción urbanística e de portección do medio rural de Galicia (DOG núm. 252, do
31 de decembro).Texto reproducido neste libro.

• A Sentencia do 3 de outubro de 1986 da Sala do Contencioso–administrativo do
Tribunal Supremo, establece no seu fundamento de dereito cuarto: «…Non hai,
como diciamos, acordo ningún municipal que estime o recurso interposto polo
apelante contra a denegación das licencias de derrubamento e reedificación. Estas
licencias seguen estando denegadas polo Concello. Pero aínda que este as tivera
outorgado, sería evidente que tal outorgamento queda, en todo caso, condicio-
nado á decisión dos órganos do Patrimonio Histórico–Artístico, dada a prevalente
competencia destes en defensa dos bens integrantes do devandito Patrimonio,
proclamada por constante xurisprudencia sentada polo Tribunal Supremo en Sen-
tencias, entre outras, de dous de novembro de mil novecentos sesenta e cinco, vin-
tedous de setembro de mil novecentos sesenta e seis (RJ 1966\3743), primeiro de
marzo de mil novecentos sesenta e sete (RJ 1967\808), vinteún de febreiro de mil
novecentos sesenta e nove (RJ 1978\3987, RJ 1978\4634, RJ 1979\141), cinco de decembro
de mil novecentos setenta e nove (RJ 1979\4148), trinta de setembro de mil nove-
centos oitenta (RJ 1980\3496), vintedous de febreiro, vinteoito e trinta e un de
marzo, trinta de abril, sete e vintecinco de xuño, once de setembro, oito e vinte-
cinco de outubro e dez de decembro de mil novecentos oitenta e dous (RJ 1982\1332, RJ
1982\1304, RJ 1982\2535, RJ 1982\4200, RJ 1982\7312, RJ 1982\4868, RJ 1982\5748, RJ
1982\7325, RJ 1982\7931)once de febreiro, tres, seis, once e vinteoito de maio, cinco
e vinteoito de xuño, trinta de setembro, catro, dezaseis e vintenove de outubro,
once e trinta de novembro de mil novecentos oitenta e catro (RJ 1984\2857, RJ 1984\3171,
RJ 1984\3433, RJ 1984\4945, RJ 1984\4748 e RJ 1984\5707), nas que se reitera que as atri-
bucións dos organismos protectores do patrimonio histórico–artístico obedecen á
defensa do dereito social á cultura que obriga a aplica–la lexislación protectora do
devandito patrimonio no senso máis favorable á súa conservación, en virtude do
expresamente disposto no artigo 45 da Constitución, e outorgalles cobertura legal
para impedi–las obras que puideran producir danos e perdas irreparables, aínda
que non se poidan invocar dereitos declarados por órganos encargados de círculos
de intereses distintos ó da estricta protección do patrimonio; que as licencias ou
autorizacións daqueles non condicionan as decisións que teñan que toma–los
órganos específicos encargados da devandita protección pola lei; que as normas



urbanísiticas e as que regulan a defensa do patrimonio histórico–artístico respon-
den a hipóteses diferentes; que en caso de conflicto prevalecen as segundas, en
función do aludido dereito á cultura que responden a súa defensa, e que, en con-
secuencia, os organismos do Ministerio encargado da conservación e defensa do
patrimonio artístico–histórico non están vinculados polas normas urbanísticas –ou
de calquera outra materia– e poden, separándose delas, adoptar e impoñe–las
limitacións que discrecionalmente estimen necesarias para esta defensa».

25 • O artigo 334 do Código Civil, publicado por Lei de 26 de maio de 1889 (Gaceta de
Madrid do 28 de maio), establece: «Son bens inmobles: 1º As terras, edificios,
camiños e construccións de todo xénero adheridas ó chan… 3º Todo o que estea
unido a un inmoble dun xeito fixo, de sorte que non poida separarse del sen que-
brantamento da materia ou deterioramento do obxecto. 4º As estatuas, relevos,
pinturas ou outros obxectos de uso ou ornamentación, colocados en edificios ou
herdades polo dono do inmoble de tal xeito que revele o propósito de xuntalos
dun xeito permanente ó fundo…».
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Capítulo II. Protección dos bens de interese cultural

Sección 1ª. Réxime xeral aplicable ós ben inmobles e mobles

Artigo 33. Réxime de protección
Os bens declarados de interese cultural gozarán da máxima protección e tute-
la, e a súa utilización quedará subordinada a que non se poñan en perigo os
valores que aconsellan a súa conservación. Calquera cambio de uso deberá ser
autorizado polos organismos competentes para a execución desta lei.

Sección 2ª. Réxime aplicable ós bens inmobles

Subsección 1ª. Réxime xeral

Artigo 34. Definición25

Para os efectos previstos nesta lei teñen a consideración de bens inmobles, ade-
mais dos enumerados no artigo 334 do Código civil, todos aqueles elementos
que poidan considerarse consubstanciais cos edificios e formen parte deles ou a
formasen outrora.

Artigo 35. Incoación e suspensión de licencias

1 A incoación dun expediente de declaración de ben de interese cultural res-
pecto dun inmoble determinará a suspensión das correspondentes licen-
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cias municipais de parcelación, edificación ou demolición nas zonas afec-
tadas, así como dos efectos das xa outorgadas. A suspensión dependerá da
resolución ou caducidade do expediente incoado.

2 As obras que, por causa de forza maior, interese xeral ou urxencia, debe-
ren realizarse con carácter inaprazable precisarán, en todo caso, autoriza-
ción dos organismos competentes da Consellería de Cultura.

Artigo 36. Desprazamento26

Un inmoble declarado ben de interese cultural é inseparable do seu contor-
no. Non se poderá proceder ó seu desprazamento agás que resulte impres-
cindible por causa de forza maior ou interese social, logo de informe favora-
ble da Consellería de Cultura; neste caso, será preciso adopta–las cautelas
necesarias naquilo que poida afectar ó solo ou ó subsolo. Para a consideración
de causa de forza maior ou de interese social, será preceptivo o informe favo-
rable de polo menos dúas das institucións consultivas previstas nesta lei.

Artigo 37. Autorización das intervencións27

Calquera intervención que se pretenda realizar nun inmoble declarado ben de
interese cultural deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura, previamente
á concesión da licencia municipal, coa excepción que supón o previsto no artigo
47.2 da presente lei.

Artigo 38. Proxectos de intervención28

1 Calquera proxecto de intervención nun ben inmoble declarado ben de
interese cultural deberá incorporar un informe sobre a súa importancia
artística, histórica e/ou arqueolóxica, elaborado por técnico competente
en cada unha das materias. Do mesmo xeito, deberase incluír no devandi-
to informe unha avaliación da intervención que se propón.

26 • Véxase os artigos 51 e 91, f) da presente Lei.

27 • Véxase o artigo 104 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística
e protección do medio rural de Galicia (DOG núm. 252, do 31 de decembro). Texto
reproducido neste libro (§6º.).

28 • Véxase os parágrafos 3 e 4 do artigo 195 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (DOG núm. 252, do
31 de decembro). Texto reproducido neste libro (§6º.).



• O artigo 14 do Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e
aplicación da Lei do solo de Galicia, aprobado por Decreto 28/1999, do 21 de
xaneiro (DOG núm. 32, do 17 de febreiro), establece: «1. As solicitudes de licencias
que se refiran á execución de obras ou instalacións deberán acompañarse de pro-
xecto técnico redactado por técnico competente con exemplares para cada un dos
organismos que deberán informa–la solicitude. 2. Exceptúanse da necesidade de
presentar proxecto técnico a execución de obras ou instalacións menores… En nin-
gún caso entenderanse como tales as parcelacións urbanísticas, os pechamentos
de muros de fábrica de calquera clase e as intervencións en edificios declarados
bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terras».

• O Regulamento de servicios das Corporacións Locais, aprobado polo Decreto do
17 de xuño de 1955 (BOE núm. 196, do 15 de xullo), establece no seu artigo 9: «1.
As solicitudes de licencias resolveranse conforme ó seguinte procedemento, cando
non exista outro especialmente ordenado por disposición de superior ou igual
xerarquía: 1º. Presentaranse no Rexistro Xeral da Corporación, e se se referisen a
execución de obras ou instalacións, deberá acompañarse proxecto técnico con
exemplares para cada un dos Organismos que debesen informar a petición. 2º. No
prazo dos cinco días seguintes á data do rexistro remitiranse os duplicados a cada
un dos aludidos Organismos. 3º. …».

• O artigo 10.2º, a) da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación
(BOE núm. 266, do 6 de novembro), establece que «…Cando o proxecto que se vai
realizar teña por obxecto a construcción de edificios para os usos indicados no
grupo a) do parágrafo 1 do artigo 2 (administrativo, sanitario, relixioso, residen-
cial en tódalas súas formas, docente e cultural) a titulación académica e profesio-
nal habilitante será a de arquitecto».

• A Sentencia núm. 1377/2000, do 2 de novembro, da Sala do Contencioso–Administri-
vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fallo: «Estimamos o
recurso contencioso–adminisrativo interposto polo Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia contra o acordo do Pleno do Consello de Sarria do 26 de setembro de 1996
que aprobou definitivamente o Estudio de Detalle para o reaxuste de alineacións na
rúa Calvo Sotelo esquina á estrada de Pintín con base no proxecto redactado por un
Arquitecto Técnico, acto que anulamos por non ser conforme a dereito».

• Nas Normas Xerais sobre Cemiterios Parroquiais da Diocese de Santiago de Com-
postela (BO Arcebispado, núm. 334, do 30 de maio de 1981), no Regulamento de
Cemiterios Parroquias da Diocese de Lugo (23 de setembro de 1994), no Decreto
do 30 de novembro de 1990 polo que se aproba o Regulamento de Cemiterios
Parroquias da Diocese de Orense, no Decreto do 2 de novembro de 2003 polo que
se aproba a normativa sobre Cemiterios Parroquias da Diocese de Astorga, no
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2 Unha vez rematada a intervención, a dirección facultativa realizará unha
memoria na que figure, polo menos, a descrición pormenorizada da obra
executada e dos tratamentos aplicados, así como a documentación gráfica
do proceso seguido.
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Decreto de 27 de febreiro de 1982 polo que se promulga o Regulamento de Cemi-
terios Parroquias da Diocese de Tui–Vigo e nos Estatutos e Regulamento de Cemi-
terios Parroquiais da Diocese de Mondoñedo–Ferrol (do 15 de marzo de 1984),
establécense que para a construcción, ampliación e reforma dun cemiterio parro-
quial se require licencia previo proxecto, realizado por un técnico. Necesítase así
mesmo a autorización da correspondente autoridade civil.

29 • Véxase o Decreto 798/1971, do 3 de abril, polo que se dispón que nas obras e nos
monumentos e conxuntos histórico–artísticos se empreguen no posible materiais
e técnicas tradicionais (BOE núm. 98, do 24 de abril).

• Véxase o artigo 39 da 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.
Texto reproducido neste libro (§2º.).

Artigo 39. Criterios de intervención en inmobles29

1 Calquera intervención nun inmoble declarado ben de interese cultural
deberá ir encamiñada á súa conservación e mellora, de acordo cos seguin-
tes criterios:

a. Respectaranse as características esenciais do inmoble, sen prexuízo de que
poida autorizarse o uso de elementos, técnicas e materiais actuais para a
mellor adaptación do ben ó seu uso e para valorar determinados elemen-
tos ou épocas. 

b. Conservaranse as características volumétricas e espaciais definidoras do
inmoble, así como as contribucións de distintas épocas. No caso de que
excepcionalmente se autorice algunha supresión, esta quedará debi-
damente documentada.

c. Evitaranse os intentos de reconstrucción, agás nos casos en que a exis-
tencia de suficientes elementos orixinais así o permita.

d. Non poderán realizarse adicións miméticas que falseen a súa autenti-
cidade histórica.

e. Cando sexa indispensable para a estabilidade e o mantemento do
inmoble, a adición de materiais deberá ser recoñecible.

f. Impediranse as accións agresivas nas intervencións sobre os paramentos.

2 Nos momumentos, xardíns, sitios ou territorios históricos, zonas arqueolóxicas
situadas ou non en solo urbano, lugares de interese etnográfico e zonas pale-
ontolóxicas non se poderá instalar publicidade, cables, antenas e todo aquilo
que impida ou menoscabe a apreciación do ben dentro do seu contorno.



• Véxase a Sentencia do 16 de outubro de 2000, da Sección 3ª da sala do Conten-
cioso Administrativo do Tribunal Supremo (RJ 2000\7777), dictada en recurso de
casación núm. 3699/1993 contra Sentencia do 30 de abril de 1993 dictada pola Sala
do Contencioso–Administrativo do Tribunal Superior de Valencia (o caso do Tea-
tro Romano de Sagunto) establece: …FUNDAMENTO DE DEREITO TERCEIRO
(reproduce o fundamento IV da sentencia casada): «…a lei claramente establece
un límite de tipo positivo: que as intervencións nos inmobles vaian dirixidas á súa
conservación, consolidación e rehabilitación; e outro negativo: evita–la recons-
trucción. …Así para esta Sala non pode chegarse a unha interpretación que per-
mitira a través de mínimos restos a reconstrucción dun monumento, ainda cando
estivera perfectamente documentado, senón que o que a lei permite é a recons-
trucción de aquelas partes do mesmo que poideran realizarse cos «materiais ori-
xinais…». FUNDAMENTO DE DEREITO SÉTIMO: …Comenzamos afirmando que o
rexeitamento ó proxecto non supón en xeito algún a súa desautorización dende
o punto de vista estrictamente cultural, artístico ou arquitectónico…». «…o lexis-
lador español decidiuse en favor dunha liña específica de protección… recomén-
dase exclui–los intentos de recompoñer ou reconstrui–los monumentos antiguos,
considerando aceptable tan só a anastilosis ou a recomposición das partes orixi-
nais existentes que se encontren desmembradas, sempre que estean debidamen-
te documentadas, pero excluindo con carácter xeral a «recuperación» do estado
orixinal da obra de arte. …«FUNDAMENTO DE DEREITO NOVENO: «…Reconstruc-
ción, pois, reconstrucción sobre uns presupostos metodolóxicos plenamente
defendibles no plano artístico ou académico, pero enfrentados a un criterio nor-
mativo (o que se plasma no artigo 39.2º da Lei 16/1985) oposto, que é o que debe
vincular á Administración Pública no exercicio das funcións que o propio lexisla-
dor lle atribuíu sobre os bens inmobles integrantes do Patrimonio Histórico Español».

• Véxase, como contra punto á sentencia anterior, a sentencia do 18 de decembro de
2002 da Sección quinta da sala Terceira do Tribunal Supremo, sobre obras de amplia-
ción do Museo do Prado no claustro e parte do adro da Igrexa dos Xerónimos.

• O regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da
Lei do solo de Galicia, aprobado por Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro (DOG núm.
32, do 17 de febreiro), establece no seu artigo 10 que «Están suxeitos a previa
licencia, sen prexuízo das autorizacións, licencias ou concesións que foran proce-
dentes de acordo coa lexislación específica aplicable, ós seguintes actos: …21: A
colocación de carteis e vallas de propaganda visibles dende a vía pública, sempre
que non estean en locais pechados». No artigo 100 establécese a sanción por
incumprimento deste deber.

• Véxase o artigo 19,3º e a disposición transitoria 7ª da citada Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do Patrimonio Histórico Español, o Decreto 917/1967, do 20 de abril, polo
que se dictan normas de publicidade exterior (BOE núm. 110, do 9 de maio) e o
artigo 45 da Lei 11/1998, do 24 de abril, xeral de telecomunicacións (BOE núm. 99,
do 25 de abril).

• Véxase o artigo 11 do Real Decreto 1465/1999, do 17 de setembro, polo que se
establecen criterios de imaxe institucional e regúlanse a producción de documen-
tos e o material impreso da Administración Xeral do Estado (BOE núm. 230, do 25
de setembro).
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• A Sentencia núm. 869/2001, do 18 de maio, da Sala do Contencioso–Administrati-
vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos fundamentos de dereito esta-
blece: «…Terceiro: …na obrigada tensión entre a propiedade privada e a súa fun-
ción social (artigo 33 desta), entre a protección do patrimonio histórico (artigo 46)
e a promoción científica e técnica (artigo 44) non se pode esquece–la obrigada
interpretación das normas adaptada á realidade social do tempo na que se teñen
que aplicar, conforme ó artigo 3º do Código Civil… Quinto: A Sala non discute que
a competencia da Consellería de Cultura penetra no interior dos edificios indo
máis alá da mera conservación das fachadas, pero non atopa criterio de racionali-
dade que ampare a decisión de impoñer unha técnica superada nos tempos
actuais, sen beneficio para ninguén, pois mesmo dende dentro do edificio pode
non ser perceptible, salvo para os técnicos, o sistema empregado, e co prexuízo
derivado da perda de superficie, da que o inmoble en cuestión non está precisa-
mente sobrado; a mesma Consellería é consciente de que non se pode ir contra o
devir dos tempos e permite empregar materiais distintos dos orixinais (muro de
pedra e forxados de madeira) comprendendo que é imposible volver atrás na his-
toria; pois ben, o respecto ós principios antes mencionados obriga a rebaixa–lo lis-
tón das esixencias administrativas eliminando a imposición de conserva–la estruc-
tura que no seu día tivo o inmoble desaparecido, da que pode prescindirse en apli-
cación da permisibilidade da utilización de técnicas actuais que se conten no arti-
go 39 da Lei 8/1995, de patrimonio histórico artístico de Galicia, sen que isto sig-
nifique modificar aliñacións, rasantes, volumes, nin en xeral os valores relativos á
harmonía do conxunto que protexe o artigo 47 desta… Sexto: Non se pode dici–lo
mesmo respecto da esixencia de carpintería exterior, nin aínda na fachada que dá
ó patio posterior: como antes dixemos, a competencia da Administración encar-
gada do mantemento do patrimonio histórico e cultural non se detén na fachada
dos edificios, e dentro deles son perceptibles os materiais de carpintería empre-
gados, realzando ou degradando, segundo os casos, o conxunto do inmoble, sen
que poida opoñerse a iso que outras construccións que dan ó patio non foran
igual de coidadosas ou non se lles impuxera igual esixencia, pois en situacións de
ilegalidade non cabe reclama–la aplicación do principio de igualdade ante a lei».

• Sobre a publicidade nas estradas véxanse as notas ó artigo 16 da Lei 3/1996, do 10
de maio, do Protección dos Camiños de Santiago (DOG núm. 101, do 23 de maio).
Texto reproducido neste libro (§5º.).

30 • O art.11.1 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, do 13 de xuño (BOE núm. 161, do 7 de xullo) establece: «A
adquisición de bens a título oneroso esixirá o cumprimento dos requisitos con-
templados na normativa reguladora da contratación das corporacións locais. Tra-

Artigo 40. Licencias30

1 A obtención das autorizacións necesarias segundo a presente lei non alte-
ra a obrigatoriedade de obter licencia municipal nin as demais licencias ou
autorizacións que fosen necesarias.



tándose de inmobles esixirase, ademais, informe previo pericial, e sendo bens de
valor histórico ou artístico requirirase o informe do órgano estatal ou autonómi-
co competente, sempre que o seu importe exceda do 1 por 100 dos recursos ordi-
narios do Presuposto da Corporación ou do límite xeral establecido para a con-
tratación directa en materia de subministracións». 

• Véxase os artigos 46 e 194 a 198 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia (GOG núm. 252, do 31 de
decembro). Texto reproducido neste libro (§6º.).

• O Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da
Lei do solo de Galicia, aprobado por Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro (DOG núm.
32, do 17 de febreiro), establece no seu artigo 10: «Están suxeitos a previa licen-
cia,…, os seguintes actos: 11. A modificación do uso dos edificios e instalacións en
xeral. …26. Calquera intervención en edificios declarados como bens de interese
cultural, catalogados ou protexidos». No artigo 13.2º, in fine, establece que «os
concellos non poderán conceder licencia sen a aportación previa das autoridades
sectoriais preceptivas que deban outorgar outras administracións».

• O artigo 30 das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Pro-
vincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, aprobadas por orde do 3 de abril
de 1991(DOG núm. 72, do 16 de abril), establece no seu paragrafo 2: «Mentres non
se redacte o planeamento correspondente, dentro das áreas de protección que a
continuación se sinalan, será preciso informe previo da Comisión Provincial do
Patrimonio, que terá carácter vinculante para a realización de calquera das activi-
dades enumeradas no artigo 178 da lei do solo (hoxe artigo 194 da Lei 9/2002, do
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia)
…Nas solicitudes de licencia para a realización de edificacións ou actividades situa-
das dentro destas franxas, achegarase a información cartográfica e fotográfica
pecisa para determina–lo impacto que producirá esta sobre o ben protexido».

• A Sentencia do 18 de xaneiro do 2001 da Sección Terceira da Sala do Contencio-
so–Administrativo do Tribunal Supremo establece no seu fundamento xurídico
sétimo: «…A intervención preceptiva da administración competente na materia
(neste caso, a Comisión Territorial de Patrimonio Histórico–Artístico de Lugo)
sobreponse á do Concello, de xeito que a teor do artigo 23.1 da Lei 16/1985, non
poden outorgarse licencias urbanísticas para a realización de obras en inmobles
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2 Non poderán outorgarse licencias para a realización de obras que, con-
forme a presente lei, requiran calquera autorización administrativa, ata
que esta fose concedida.

3 As obras realizadas sen cumpriren o establecido no apartado anterior
serán ilegais, e os concellos e, se é o caso, a Consellería de Cultura orde-
narán, se fose preciso, a súa reconstrucción ou a súa demolición con cargo
ó responsable da infracción.
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protexidos en tanto non se obteña a autorización do órgano que deteña as atri-
bucións en materia de protección dos bens de interese cultural… e constatando
esta última administración (a cultural) que «os aumentos de volume en cuberta
realizados sen a preceptiva autorización supoñen un atentado arquitectónico e
urbanístico, xa que se desvían do tipo edificatorio tradicional existente na zona e
por cuestións de escala constitúen un impacto negativo nesta, de especial carác-
ter monumental», é claro que a invocación de norma de réxime local e urbanísti-
cas nas que se basea o terceiro motivo dos alegados non pode determina–la esti-
mación do recurso».

• Véxase o artigo 4.2º e o artigo 98 da presente Lei.

• Véxase o artigo 230 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística
e protección do medio rural de Galicia. Texto reproducido neste libro (§6º.).

• En relación ó sentido negativo do silencio administrativo no procedemento de auto-
rización da intervención sobre bens do patrimonio cultural, véxase o artigo 2 da Lei
6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de
Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común (DOG núm. 135, do 12 de xullo).

• O artigo 94 do Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e
aplicación da Lei do solo de Galicia, aprobado por Decreto 28/1999, do 21 de
xaneiro (DOG núm. 32, do 17 de febreiro), establece que: «1. Sancionarase con
multa do 15 ó 30 por cento do valor da obra realizada, a execución de construc-
cións, instalacións ou usos do solo que vulneren as normas de protección dos ele-
mentos incluídos en catálogos ou inventarios dos instrumentos de planeamento.
Igualmente sancionaranse os que vulneren o disposto no artigo 59 da Lei do solo
de Galicia. 2. Cando se trate de actuacións sobre bens que teñan a condición de
bens de interese cultural, a sanción impoñerase na súa porcentaxe máxima».

• A Sentencia 1563/2001, do 12 de decembro, da Sala do Contencioso–Administrati-
vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu terceiro funda-
mento de dereito que «aínda que se admitise o que se alega (que existen outros
edificios próximos ó do actor ós que se dispensou ós seus titulares un tratamento
distinto e máis favorable) o feito de que poidan existir outras situacións de ilega-
lidade non poida permitir, baixo o manto da suposta igualdade que esa ilegalida-
de se extenda máis, pois a igualdade ten que ter lugar sempre dentro da legali-
dade, non á marxe dela, ademais de que aquela extensión do ilegal sería a mellor
maneira de destruí–lo contorno cultural e artístico e de desvirtua–la aplicabilida-
de das leis protectores de dito patrimonio. Hai que lembrarse que non constitúen
axeitados termos de comparación os precedentes administrativos que non foran
sometidos a revisión xudicial cos que si o foron (sentencia Tribunal Constitucional
14/1985), existindo prevalencia destes últimos (sentencia TC 62/1987)».

• A Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación na edificación (BOE núm. 266, do
6 de novembro, establece no seu artigo 2: «Terán a consideración de edificación
para os efectos do disposto nesta Lei, e requirirán un proxecto segundo o estableci-
do no artigo 4, as seguintes obras: c) Obras que teñan o carácter de intervención



total en edificacións catalogadas ou que dispoñan dalgún tipo de protección de
carácter ambiental ou histórico–artístico, regulada a través de norma legal ou docu-
mento urbanístico e aquelas outras de carácer parcial que afectan ós elementos ou
partes obxecto de protección…». Sobre as competencias do proxectista de edificios
cun uso cultural, ve–lo artigo 10.2, a) da devandita Lei 38/1999, do 5 de novembro
de ordenación da edificación (citado nas notas ó artigo 38 da presente Lei).

• A Sentencia núm. 329/2000, do 1 de marzo, da Sala do Contencioso–Administrati-
vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu segundo considerando esta-
blece: «…á Administración de patrimonio histórico correspóndelle valorar non a
parcela senón o edificio e a influencia que se produce no contorno; por iso, toma
como referencia a licencia municipal só en canto o alcance volumétrico da edifi-
cación, por ser iso o que ten transcendencia no campo histórico–artístico; de aí
que a autorización dada pola Administración aquí demandada non significa que
a suspensión da obra se puidese levantar, se subsisten as anomalías urbanísticas
que levaron a actuar sobre o caso ó concello; así pois trátase que dende a pers-
pectiva do patrimonio histórico e co volume e forma de edificación dado na licen-
cia municipal (e non outro), non hai inconveniente respecto desta obra; máis pode
habelo e parece que o hai dende a perspectiva doutras administracións; e, en con-
creto, da municipal polo que en autos consta».

• A Sentencia núm. 700/2001, do 6 de xuño de 2001, da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu fundamento xurídico
terceiro establece: «Aínda cando o demandante sosteña que o Concello lle outor-
gou licencia e autorización para realiza–las obras proxectadas, é o certo que non
foi así, senón que, polo contrario, o Concello limitouse, a través da súa Comisión
de Goberno, a informar favorablemente as devanditas obras, pero sen chegar a
concede–la oportuna licencia toda vez que o seu outorgamento quedaba condi-
cionado á previa e preceptiva autorización por parte da Comisión Territorial de
Protección do Patrimonio Histórico Galego que, como diciamos, resultou desfavo-
rable». No mesmo sentido a Sentencia 1475/2001, do 28 de novembro de 2001, da
Sala do Contencioso–Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

• A Sentencia núm. 1225/2002, do 24 de outubro, da Sala Contencioso–administra-
tivo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento de
dereito terceiro que: «…Indiscutida a competencia da Administración demandada
para resolver no ámbito de que se trata, cabe recoñecerlle unha ampla marxe de
apreciación no senso de que as facultades revisoras da presente xurisdicción só
conducirán a unha decisión anulatoria se se constata a concorrencia duns inacep-
tables defectos procedementais ou dunha actuación que pola súa arbitrariedade
ou irracionalidade merecera ser eliminada do mundo do Dereito, ou finalmente
se se confirmase unha indebida preterición de elementos regulados de obrigada
observancia. Non se dá no caso ningunha das situacións expostas como posible
motivo de anulación…».

• A Sentencia núm. 1030/2003, do 26 de novembro, da sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu consideran-
do cuarto: «…formúlase precabidamente na demanda unha pretension subsidia-
ria de indemnización dos danos e perdas derivados da formulación pola recorren-
te dun proxecto técnico que resultou irrealizable, situación que fai atribuible á
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Artigo 41. Declaración de ruína31

1 Se a pesar do establecido no artigo 33 se chegase a incoar expediente de
declaración de ruína dalgún inmoble declarado ben de interese cultural, a
Consellería de Cultura poderá intervir como interesada no devandito
expediente, debéndolle ser notificada a apertura e as resolucións que nel
se adopten. En ningún caso poderá procederse á demolición sen autoriza-
ción da Consellería de Cultura.

2 No suposto de que a situación de ruína leve aparellado perigo inminente de
danos a persoas, a entidade que incoase expediente de ruína deberá adop-
ta–las medidas oportunas para evita–los devanditos danos. Tomaranse as
medidas necesarias que garantan o mantemento das características e dos
elementos singulares do edificio, que non poderán inluír máis demolicións
cás estrictamente necesarias, e ateranse ós termos previstos na resolución da
Consellería de Cultura.

3 A situación de ruína producida por incumprimento do previsto no apartado
anterior levará consigo a reposición, por parte do titular da propiedade, do
ben ó seu estado primixenio.

Administración por non referirse (cando a interesada lle consultou o respecto) que
existía ise obstáculo de non poder dar o edificio o engadido fondo de 24 metros;
nembargantes, isa consecuencia (denominada restablecemento dunha situación
xurídica individualizada) so é acumulable no proceso contra un acto administrati-
vo, cando este resulta anulado ou declarado nulo, que non é o caso de autos; para
a situación á que se refire o recorrente a institución que no seu caso podería caber
é a da responsabilidade patrimonial da Administración, que ten un procedemen-
to previo, …».

• Segundo o artigo 19.3º da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado
e da mariña mercante (BOE núm. 283, do 12 de decembro): «As obras de nova
construcción, reparación e conservación en dominio público portuario polas Auto-
ridades Portuarias non estarán sometidas ós actos de control preventivo municipal
a que se refire o artigo 84.1º, b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases
de Réxime Local, por constituír obras públicas de interese xeral». 

31 • Véxase o artigo 201.5º da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanís-
tica e da protección do medio rural de Galicia (texto reproducido neste libro §6º.)
e artigo 47 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regula-
mento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do
solo de Galicia, aprobado por Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro (DOG núm. 32,
do 17 de febreiro).



• A Sentencia núm. 1739/2002, do 13 de novembro, da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu consideran-
do primeiro que «… alega… entidade recorrente para pedir a anulación da corres-
pondente resolución administrativa sancionatoria, que en nengún caso houbo por
su parte intención de demoler tales fachadas, senón que iso resultara imprescin-
dible ante o perigo de caida que obrecían; sen embargo, ese perigo non quedou
demostrado na tramitación do expedente administrativo do caso …; e sen que
poidese no seu caso xustificarse o derribo con base nese lapso, efectivamente exis-
tente, de case tres meses do que fala o recorrente entre a aludida solicitude sobre
a conveniencia sobrevenida do derrubo das fachadas e a contestación —negativa,
polo demais— da administración ó respecto, …pois iso non xustifica o actuar por
se da recorrente producindo un feito consumado como o de autos,…». No consi-
derando segundo de esta Sentencia alega a recorrente que «o dano dese actuar
cara ó patrimonio cultural de Galicia só se referiría ó curto espacio de tempo
transcorrible entre a demolición desas fachadas e a súa reconstrucción na mesma
forma que tiñan ou noutra que resultase acorde con parámetros existentes ó efec-
to no barrio onde o edificio de autos se situaba; posibilidades ambas contempla-
das pola propia Administración á vista do feito consumado de mención; non obs-
tante, esa forma de razoar deixa de lado o feito de que o mandado conservar era
o que había, é dicir, algo pertencente á solución estética e arquitectónica dunha
época determinada —e ese era o seu valor, e a razón de ordenar a súa conserva-
ción—, o que agora se reconstrúa ou se substitúa por algo asumible ante a des-
aparición daquilo, non deixa de ser un substitutivo, aceptable porque é un reme-
dio, mais non deixa de ser un remedio do que había…».
A Sentencia núm. 1297/2002, do 31 de outubro, da Sala do Contencioso–adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento
de dereito sexto que: «Non pode ser disculpa o pretendido estado de ruína que
afectaba ó inmoble, que non está acreditado, …e, en todo caso, as bufardas non
gardan relación nin veñen a paliar dito suposto estado ruinoso».

• A Sentencia do 20 de novembro de 1991, da Sección 5ª da Sala do Contencio-
so–Administrativo do Tribunal Supremo(RJ 1991\9154), establece nos seus funda-
mentos xurídicos: «PRIMEIRO.– Esta Sala ten reiteradamente manifestado que a
declaración de ruína, que é unha mera constatación oficial dunha situación de
feito, non significa que, pese a ela, a demolición poida levarse a cabo, cando
razóns arquitectónicas da finca impoñan a súa conservación. Neste senso, o art. 37
da Lei 13/1985, de 25 de xuño, de Patrimonio Histórico, faculta á Administración
competente para impedir un derrubamento ou suspender calquera clase de obra
ou intervención dun ben declarado de interese cultural ou incluso do que aínda
non fora declarado, sempre que aprecie a concorrencia dalgún dos valores que
xustificarían a declaración, xa que en ningún caso, segundo o artigo 24.2 da
mesma Lei, poderá procederse á demolición dun inmoble afectado por expedien-
te de declaración de Ben de Interese Cultural, sen a declaración firme de ruína e
a autorización da Administración competente. Esixencia esta última da que non
quedan excluídos os supostos de declaración de ruína inminente, para os que se
arbitra —art. 24.3— un sistema que harmoniza a preservación do inmoble coa
adopción de medidas necesarias de seguridade, sen que poida procederse a actos
de demolición «que non sexan estrictamente necesarios para a conservación do
inmoble», sendo esixible, en todo caso, «a autorización prevista no art. 16.1»…
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SEGUNDO.– A irreversibilidade do acto de demolición dun edificio das caracterís-
ticas do que é obxecto deste recurso impón o mantemento das resolucións admi-
nistrativas impugnadas, as cales en canto adoptan unha medida cautelar de sus-
pensión, non prexulgan, como sinala a sentencia apelada, o fondo da cuestión liti-
xiosa —que non pode ser analizada neste recurso— senón que se limitan a man-
ter e preservar a situación existente e, sobre todo, a evitar a desaparición dunha
finca que, polas especiais características arquitectónicas, podería ser merecedora
de especial protección, finalidade que evidentemente desaparecería se, como sos-
tén o apelante, se autorizase a súa demolición antes de que as autoridades com-
petentes se pronunciasen sobre a súa conservación, situación esta última que é
precisamente a que pretenden evitar os citados arts. 16, 24 e 37 da Lei 13/1985 de
25 de xuño».

• A Sentencia núm. 829/1999, do 9 de decembro, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento
xurídico cuarto que: «…a Xurisprudencia declarou de xeito reiterado que aínda que
o edificio non teña por si mesmo carácter monumental, o mero feito de estar situa-
do nun contorno protexido impide a execución de obras de demolición sen a auto-
rización das autoridades competentes na materia».

• A Sentencia núm. 1505/2002, do 9 de outubro, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu considerando
cuarto que: … «a alegación da demanda en canto suscita cuestións relativas á
actuación do Concello de Ares no procedemento aberto para a declaración do
estado legal de ruína e á normativa urbanística aplicable en función diso son,
como está dito, temas alleos ó ámbito de coñecemento deste proceso, circunscri-
to ó patrimonio cultural e a súa regulación xurídica; e nese senso as alegacións
complementarias a aquela sobre que a cualificación de valor etnográfico do
inmoble de autos é unha conxectura; e sobre que a protección do patrimonio cul-
tural non prohíbe a declaración de ruína; e sobre a falta de motivación das reso-
lucións impugnadas en orde ó valor cultural do inmoble, non parece que poidan
constituír fundamento para estimar o recurso, porque a aludida cualificación
administrativa de existir no caso da edificación de litixio un valor etnográfico non
é unha suposición, senón unha decisión apoiada nun informe técnico desa espe-
cialidade, acompañada con datos fotográficos que o evidencian e resultou confir-
mada nas normas do novo Plan Xeral urbanístico de Ares; doutro lado, e en canto
a se iso non impide, como se alega, a declaración de ruína, non só se trata dun
tema alleo ó presente, dado o exposto antes, senón que as resolucións recorridas
non entran obviamente niso ó non ser tal tema da súa competencia, e limítanse a
non autorizar obras no inmoble de referencia; e, en fin, en canto ó de faltar moti-
vación en tales resolucións, hase sinalar que non ofrece a menor dúbida a quen
lea o texto destas ou consulte o expediente sobre cal foi a razón ou motivo para
telas dictado e que resulta ocioso repetir agora; en cambio, a parte recorrente non
argumentou nada (tampouco no escrito de conclusións) sobre se foi correcto o uso
que a Administración teña realizado da potestade protectora…».

• A Sentencia do 20 de maio de 2004 da Sala do Contencioso–Administrativo do Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu fundamento de dereito segundo esta-
blece: «En dito lugar (Campo da Compañía de Monforte de Lemos) posúe o reco-



rrente unha vella edificación que pode verse na fotografía número Un das achega-
das coa demanda, a cal foi declarada en estado legal de ruína, e pretende substitu-
íla pola que é obxecto do proxecto que obra no expediente gobernativo; sucede
que dito punto se encontra dentro do perímetro protexido do conxunto histórico
artístico de Monforte de Lemos, pois aínda que este extremo é cuestionado na
demanda, os informes que se prodigan no expediente testemúñano con suficiente
credibilidade, encontrándose no contorno do Colexio do Cardeal que conta con
nivel de protección Tres, polo que como ben di a contestación á demanda, estamos
en presencia de dúas competencias concorrentes, a municipal urbanística e a secto-
rial de protección do patrimonio, resultando insuficiente o axuste ás determinacións
do Plan Xeral se non se conta co segundo; e non é que o outorgamento de licencias
estea suspendido indefinidamente en tanto o Concello non teña a ben aprobar o
Plan Especial de Protección do Casco Histórico —o cal certamente supoñería un gra-
vame intolerable para a propiedade— senón que os proxectos han de acomodarse
ás directrices trazadas para dita protección, que son as especificadas na resolución
de 24 de marzo de 1995, e que o proxecto presentado polo recorrente non cumpre
en canto á anchura dos voos, as condicións da cuberta e o número de plantas na
fachada posterior, denegándose a autorización por estas razóns e non pola falta do
Plan Especial, cuxa ausencia o único que produce é a necesidade de obter dita auto-
rización da Administración autonómica, da que estaría dispensado no caso de con-
tar xa con dito Plan, todo iso conforme ós artigos 45.1 e 47 da lei autonómica
8/1995, de protección do patrimonio cultural de Galicia; por estas razóns procede
desestimar o recurso, non sen engadir que non se aprecia a existencia de discrimi-
nación en prexuízo do actor polo feito de que noutras ocasións se tivesen emitido
informes favorables para proxectos situados no mesmo contorno, anteriores á
entrada en vigor de dita normativa».

32 • O artigo da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia (DOG. núm. 210,
do 31 de outubro), establece: 1. As obras de construcción, reparación ou conser-
vación de estradas, por constituíren obras públicas de interese xeral, non están
sometidas ós actos de control preventivo municipal a que se refire o artigo 84.1.b)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 2. A execución
de ditas obras, sempre que se realice de acordo cos proxectos aprobados, unica-
mente poderá ser suspendida pola autoridade xudicial.

• Véxase o artigo 37 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.
Texto reproducido neste libro (§2º.). Véxase tamén a disposición adicional primeira
do Real Decreto 111/1996, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da dita Lei.

• Véxase os artigos 209 a 215 e o 230 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de orde-
nación urbanística e protección do medio rural de Galicia (DOG núm. 252, do 31
de decembro). Texto reproducido neste libro (§9º.).

O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§4º

Artigo 42. Suspensión de intervencións32

A Consellería de Cultura impedirá os derrubamentos e suspenderá calquera
obra ou intervención non autorizada nun ben declarado.
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33 • Véxase o artigo 104, no Capítulo I do Título III Normas de aplicación directa, da Lei
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia (DOG núm. 252, do 31 de decembro). Texto reproducido neste libro (§6º.).

• Sobre o concepto «adaptación ó ambiente» véxase a Sentencia do 2 de outubro
de 1991 do Tribunal Supremo, Sala Terceira do Contencioso Administrativo, Sec-
ción 5ª, sobre o Edificio denominado as Palmeiras, fronte ós Xardíns de Vicenti, en
Pontevedra.

• O artigo 17 das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Pro-
vincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, aprobadas por Orde do 3 de abril
de 1991 (DOG núm. 72, do 16 de abril), establece: «As construccións terán que
adaptarse no básico ó ambiente no que estean situadas e para tal efecto: a) A súa
tipoloxía deberá ser congruente coas propias da zona. b) Os materiais emprega-
dos para o acabado das fachadas, cubertas e cerramentos de parcelas deberán ser
compatibles cos constituíntes da paisaxe na que se vaian situar, recomendándose
o uso dos dominantes na zona. Prohíbese expresamente a utilización como vistos
de materiais fabricados para seres revestidos. c) As cubertas estarán formadas por
planos continuos sen quebraduras dos seus faldóns. d) Os cerramentos das pare-
des terán unha altura inferior a 2.50 m. contados dende a rasante interior do pre-
dio, se son opacos, e retranquearase das vías públicas o que dispoña a lexislación
sectorial correspondente, cunha distancia mínima do eixe de 5.00 m. sempre que
esta distancia sexa superior a 1.50 m. da beira».

• Véxase a disposición transitoria segunda da presente Lei.

34 • As Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Provincias da
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, aprobadas por Orde do 3 de abril de 1991
(DOG núm. 72, do 16 de abril), establece establece no artigo 3 que «As determi-

Subsección 2ª. Réxime dos monumentos

Artigo 43. Intervención en monumentos33

En ningún monumento poderá realizarse obra interior, exterior, sinalización,
instalación ou cambio de uso que afecte directamente o inmoble ou a cal-
quera das súas partes integrantes, pertenzas ou o seu contorno delimitado,
sen autorización expresa da Consellería de Cultura.

Artigo 44. Contorno dos monumentos34

1 O contorno dos monumentos estará constituído polos inmobles e espacios
lindantes inmediatos e, en casos excepcionais, polos non lindantes ou arre-
dados, sempre que unha alteración deles poida afecta–los valores propios
do ben de que se trate, a súa contemplación, apreciación ou estudio.



nacións destas normas terán o seguinte carácter: a) serán subsidiarias do planea-
mento municipal en caso de ausencia deste. b) serán complementarias do planea-
mento municipal vixente» (No mesmo senso véxase o artigo 51 da Lei 9/2002, do
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural). No arti-
go 18 que «Todos aqueles usos ou construccións enumerados no artigo 168 da Lei
do solo (actos suxeitos a licencia), que se pretendan realizar dentro das áreas de
protección establecidas por estas normas terán que harmonizar coas característi-
cas dos elementos patrimoniais ou valores que traten de protexer. Para tal efecto,
a Comisión Provincial de Patrimonio emitirá informe previo á obtención da licen-
cia municipal, que terá carácter vinculante respecto das condicións físicas que
sexan requiridas para garanti–la devandita harmonización, cando se trate de
áreas incluídas na protección do patrimonio». No artigo 30 (ordenanza regulado-
ra do solo non urbanizable de protección do patrimonio) establece: «1. Ámbito de
aplicación: a) Comprende os terreos afectados pola protección do patrimonio his-
tórico–artístico, arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico e cultural. b) No anexo
3º destas normas inclúese unha relación deste patrimonio, na que, ademais de
recolle–los monumentos declarados polos distintos organismos, se especifican os
máis significativos en cada termo municipal, ós que se lles engadirán os que figu-
ren recollidos en calquera instrumento municipal vixente e que non se relacionen,
así como aqueloutros que poidan ser incluídos no inventario que realizará o órga-
no competente da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia. 2
Áreas de protección: Mentres non se redacte o planeamento correspondente,
dentro das áreas de protección que a continuación se sinalan, será preciso infor-
me previo da Comisión Provincial do patrimonio, que terá carácter vinculante para
a realización de calquera das actividades enumeradas no artigo 168 da Lei do solo.
As áreas de protección para os elementos puntuais, dentro das cales é necesario o
informe antedido, estarán constituídas por unha franxa cunha profundidade
medida dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe de: a)
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2 O volume, a tipoloxía, a morfoloxía e o cromatismo das intervencións no
contorno dos monumentos non poden altera–lo carácter arquitectónico e
paisaxístico da zona, nin perturba–la contemplación do ben.

3 Poderán expropiarse e proceder ó seu derrubamento, os inmobles que
impidan ou perturben a contemplación dos monumentos ou dean lugar a
riscos para estes.

4 Para calquera intervención que se pretenda realizar, a existencia dunha
figura de planeamento que afecte o contorno dun monumento non pode-
rá escusa–lo informe preceptivo e vinculante da Consellería de Cultura.

5 No caso do contorno dun monumento declarado de interese cultural,
integrado nun conxunto histórico que conte cun plan especial de protec-
ción, rexerase polo establecido no artigo 47.2 da presente lei.
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50 metros, cando se trate de elementos etnográficos inventariados (hórreos, pom-
bais, cruceiros e petos, fornos, feiras, muíños, etc.). b) 100 metros, cando se trate
de elementos de arquitectura relixiosa (mosteiros, conxuntos parroquiais, igrexas,
capelas, santuarios, cemiterios, etc.), arquitectura civil (pazos, casais, edificios sina-
lados, vías romanas, pontes, fontes, pesqueiras, etc.) e arquitectura militar (caste-
los, baterías, murallas, etc.). c) 200 metros, cando se trate de restos arqueolóxicos,
(mámoas, dolmens, petroglifos, castros, etc.). Cando varios elementos singulares
se articulen nun conxunto, a área de influencia trazarase a partir dos elementos
máis exteriores do conxunto e abranguerá a totalidade daquel. Nas solicitudes de
licencia para a realización de edificacións ou actividades situadas dentro destas
franxas, achegarase a información cartográfica e fotográfica precisa para deter-
mina–lo impacto que producirá esta sobre o ben protexido. 3. Camiño de Santia-
go: As disposicións específicas de protección establecidas no Decreto 2224/1962,
de carácter estatal, e no 414/1986 da Xunta de Galicia, aplicaranse nos seguintes
concellos: PROVINCIA DA CORUÑA: Melide, Arzúa, O Pino, Santiago de Compos-
tela. PROVINCIA DE LUGO: Pedrafita, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Porto-
marín, Monterroso, Palas de Rei. Ata a aprobación do planeamento específico
para a protección do Camiño de Santiago, o seu trazado coñecido como o Cami-
ño Francés e o seu contorno será considerado como un conxunto inventariado,
para os efectos de aplicación destas normas, sinalándose unha franxa de protec-
ción de 100 metros».

• Véxase a Sentencia 162/2004, do 20 de febreiro, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima o recurso inter-
posto contra a resolución da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
que denega a autorización para a instalación dunha estación de servicio de carbu-
rante no contorno inmediato da muralla do Pazo de Vista Alegre, en Vilagarcía.

• A Sentencia núm. 159/2004, do 25 de febreiro, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento
xurídico terceiro: «… hai que partir de dous datos incontrovertidos: un, que a Igre-
xa de Santa María constitúe un Ben declarado de Interese Cultural (Decreto do 3
de xuño de 1931) e, outro, que o contorno do dito Ben non aparece delimitado
nin catalogado. Incontestable resulta tamén que o terreo edificable no que se pre-
tende levar a cabo a edificación sitúase xusto diante da fachada principal da refe-
rida Igrexa, integrada no casco histórico de Pontevedra… É evidente que, se en
dita zona non existe ningunha edificación que conte con tales alturas e volumen,
autoriza–la construcción pretendida implicaría provocar unha desharmonización
do conxunto e un gave quebranto en orde a perspectiva e contemplación da Igre-
xa. É dicir, o terreo edificable atópase situado no contorno inmediato do monu-
mento… O Plan Xeral autoriza unha altura máxima de baixo e catro plantas do
inmoble da rúa Arzobispo Malvar, núm. 19 afecto pola ordenanza de zona central
(artigo 193 bis), pero isto debe interpretarse como un límite máximo de alturas
que haberá que poñer en consonancia con outros factores, de carácter histórico,
cultural ou artístico, como os ata aquí aludidos. E aí é onde xoga precisamente a
competencia da Consellería de Cultura que o actor pretendía eludir».

• A Sentencia do 23 de outubro de 1995, da Sección 3ª da Sala do
Contencioso–Administrativo do Tribunal Supremo (RJ 1995\7766), establece no seu
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fundamento de dereito terceiro que: «3ª. No caso que resolvemos, o ben inmoble
sito na rúa Alfaro número 8 de Murcia, está comprendido dentro do sector decla-
rado conxunto histórico por Decreto 423/1976, de 6 de febreiro, e trátase dun ben
declarado en estado de ruína polo Consello da Xerencia de Urbanismo de Murcia
e non aparece nin inventariado nin catalogado, ó amparo da lexislación anterior,
co que, conforme ó disposto na disposición adicional 1ª. da Lei 16/1985, non pasou
a ter a consideración de «ben de interese cultural». Por iso, para que poida gozar
da protección singular da citada Lei, sería necesario que de forma individualizada
(art. 9.1 Lei 16/1985) se declarara ben de interese cultural; e como isto non consta
nin no expediente nin no proceso seguido na instancia é polo que a sentencia
recorrida declarou que o citado ben non é un ben de interese cultural. O concep-
to de ben cultural é un concepto xurídico indeterminado, cuxo contido debe
encherse a través do expediente de declaración de ben de interese cultural, o que
non consta no caso que nos ocupa. 4ª. Non obstante o dito, o Tribunal de instan-
cia, valorando toda a proba practicada no expediente e no proceso, chegou á con-
vicción —o que non é cuestionable en casación— de que o ben a que nos referi-
mos é un ben de características ambientais. Tal convicción obrigou ó Tribunal «a
quo» a aplicar o artigo 21.3 da Lei de Patrimonio Histórico Español, e por iso esti-
mou en parte o recurso contencioso–administrativo interposto por dona María
Luísa G. A., contra a orde da Consejería de Cultura, Educación y Turismo da Comu-
nidade Autónoma da Rexión de Murcia, de data 21 de xaneiro de 1991, que anu-
lou e deixou sen efecto unicamente en canto impoñía a obriga de conservar as
fachadas do edificio referido, cuxa demolición se autoriza condicionada á súa
reposición, coas garantías de que a reposición do novo edificio que se levante o
sexa axustándose a propietaria do mesmo ás directrices que estableza a Adminis-
tración, para que se leve a cabo a reposición do edificio con absoluta fidelidade,
dado que se trata dun ben de características ambientais dentro do Conxunto His-
tórico no que está situado; desta maneira a propiedade privada serve ó interese
público, con respecto ó interese privado».

• A Sentencia 160/2004, do 20 de febreiro, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu fundamento xurídico terceiro
establece: «… a alegación do demandante referente á posible legalización da
construcción consonte ós parámetros urbanísticos establecidos no Estudio de
Detalle, debe desestimarse, posto que aquí non está en cuestión a normativa
urbanística senón a de profección do patrimonio cultural e a evitación de actua-
cións por particulares que poidan afectar ós valores propios do mesmo ou á súa
contemplación, apreciación ou estudio, debendo coidar a administración autonó-
mica que o volume, a tipoloxía, morfoloxía e cromatismo das intervencións no
contorno dos monumentos non poidan alterar o carácter arquitectónico e paisa-
xístico da zona, nin perturba–la contemplación do ben (Art. 44 da Lei 8/1995) polo
que debe concluírse que o sinalado nos informes técnicos que a construcción dis-
torsiona gravemente o conxunto, tanto pola súa preponderancia coma polos
materiais empregados, resultando irrelevante a separación da terraza do conxun-
to por unha rampla de saída ó río, porque tal circunstancia nin exclúe a súa afec-
tación pola área de protección de 100 metros establecida na Resolución da Con-
sellería de Ordenación do Territorio do 14 de maio de 1991 nin evita a distorsión
do contorno polas súas características constructivas». 
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• Véxase o artigo 31 da presente Lei.

• Véxase a nota á exposición de motivos da Lei 3/1996, do 10 de maio, do Protec-
ción dos Camiños de Santiago. Texto reproducido neste libro (§5º.).

35 • Véxase os artigos 68 e seguintes na Subsección 4ª (Dos plans especiais) da Sección
4ª do Capítulo I do Título II (Planeamento urbanístico), da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural. Texto repro-
ducido neste libro (§6º.).

• Anualmente a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda ven con-
vocando axudas a entidades locais para formulización de planeamento. Así, a
modo de exemplo, citar que a orde do 24 de maio de 2003 (DOG núm. 64, do 1 de
abril) establece no seu artigo 1.2º, a) que poderán ser obxecto deste tipo de axu-
das: «A redacción de plans especiais de protección e plans especiais de protección,
rehabilitación e mellora do medio rural».

• Véxase o Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvención a fondo perdido para
a rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos (DOG núm.
83, do 30 de abril).

• Véxase a disposición transitoria sexta, 2, da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patri-
monio Histórico Español. Texto reproducido neste libro (§2º.).

• A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (DOG. núm. 149, do
5 de agosto), establece: Artigo 88: «1. Polas súas singulares características, gozarán
dun réxime especial os municipios turísticos, os histórico–artísticos, os industriais, os

Subsección 3ª. Réxime dos conxuntos históricos

Artigo 45. Conxuntos históricos. Planeamento35

1 A declaración dun conxunto histórico determinará a obriga para o Conce-
llo no que se atope de redactar un plan especial de protección da área
afectada. A aprobación definitiva deste plan requirirá o informe favorable
da Consellería de Cultura, que se entenderá positivo transcorridos tres me-
ses dende a súa presentación.
A obrigatoriedade da devandita normativa non poderá escusarse na preexis-
tencia doutro planeamento contradictorio coa protección nin na inexistencia
previa de planeamento xeral.

2 Calquera outra figura de planeamento que incida sobre a área afectada pola
declaración dun conxunto histórico precisará, igualmente, informe favorable
da Consellería de Cultura, nos termos previstos no apartado anterior.
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pequenos e os rurais. 2. Corresponderalle tal declaración, conforme o procedemen-
to que regulamentariamente se estableza, ó Consello da Xunta de Galicia, de oficio
ou a instancia dos municipios interesados. …«Artigo 93: «Poderán te–la considera-
ción de municipios histórico–artísticos os que fosen declarados conxunto histórico
de acordo coa lexislacón epecífica ou contar cun conxunto individualizado de inmo-
bles ás que lles fose outorgado tal carácter». Artigo 94: «1. Os municipios históri-
co–artísticos e a Xunta de Galicia poderán asinar convenios polos que se regularán
as formas de asistencia e cooperación técnica de proxectos especiais de protección,
conservación, restauración e rehabilitación do patrimonio monumental. 2. Á Xunta
de Galicia asistirá de modo especial estes municipios na elaboración do inventario
do patrimonio histórico–artístico, moble e inmoble, e na defensa del».

• Listado por provincias de conxuntos históricos declarados bens de interese cultural:

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA
Betanzos Castro de Rei Allariz Baiona
Corcubión Lugo Castro Caldelas Cambados
Coruña, A Mondoñedo Ourense Combarro
Ferrol (A Magdalena) Monforte Pazos de Arentei Pontevedra
Muros Portomarín (Poboado) Ribadavia Tui
Noia Viveiro Vigo
Santiago

• A Sentencia do 5 de marzo de 1999, da sección 5ª da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Supremo (RJ 1999\2165), establece nos seus fundamentos de
dereitos:TERCEIRO.– «O motivo non pode prosperar. A sentencia recorrida é acer-
tada ó apreciar e admitir que o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Sevilla cum-
pra no presente caso, respecto do conxunto histórico, as funcións dos Plans Espe-
ciais de Protección que esixe o artigo 20.1 da Lei 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español. O propio artigo 20.1 citado permite, en efecto, ó planificador optar entre
a figura do referido Plan Especial «ou outro instrumento de planeamento dos
previstos na lexislación urbanística» sempre que o mesmo cumpra, desde logo,
todas as esixencias establecidas na propia Lei 16/1985. A todo iso atende —como
moi ben precisa a sentencia recorrida— o PXOM impugnado, que contén, respec-
to do conxunto histórico, as determinacións que sinala o artigo 20.2 LPHE respec-
to á orde prioritaria de usos públicos, áreas de rehabilitación integrada, conser-
vación de fachadas e cubertas e demais determinacións. Cabe engadir que, preci-
samente por iso, deben respectar tamén os instrumentos de planeamento que fan
as veces de Plan de Protección o réxime do artigo 21 LPHE, respecto ós referidos
Conxuntos Históricos, en contra do que se aduce no recurso».
CUARTO.– «A finalidade de protección da Lei 16/1985 intensifícase cando a mesma
se ocupa de Conxuntos históricos, xa que excepcionalmente permite remodela-
cións urbanas neles, pero só —segundo reza o seu artigo 21.2— en caso de que
impliquen unha mellora das súas relacións co contorno territorial ou urbano ou
eviten os usos degradantes para o propio Conxunto.
Da mesma forma —segundo o artigo 21.3 da calendada Lei— a conservación de
ditos conxuntos comporta o mantemento da estructura urbana e arquitectónica,
así como das características xerais do seu ambiente. É neste contexto normativo
no que se inserta o precepto que se discute nesta casación. A Lei dispón que se
considerarán excepcionais as substitucións de inmobles, aínda que sexan parciais,
e que só poderán realizarse na medida en que contribúan á conservación xeral do
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carácter do conxunto. Elevando aínda máis o nivel de protección obrígase a man-
ter as aliñacións urbanas existentes, precisando o inciso final do precepto que dito
mantemento farase «en todo caso», é dicir, «sempre».
O senso gramatical do texto é inequívoco, non podéndose apreciar que o seu man-
dado sexa contrario á finalidade propia da norma, atendida a natureza mesma dun
conxunto histórico como Ben de Interese Cultural, tal como o define a propia Lei
no seu artigo 15.3. A interpretación literal é, por iso, suficiente e obrigada».

• A Sentencia núm. 1030/2003, do 26 de novembro, da Sala do Contencioso–Administra-
tivo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu terceiro considerando:
«… que á vista do exposto é obrigado concluír que as resolucións recorridas axústanse
a dereito, por canto negan autorización a construír nesas condicións en virtude da nor-
mativa sobre patrimonio cultural (artigo 47 da Lei 8, do 30 de outubro de 1995, sobre
patrimonio cultural de Galicia) sen que poida salvar dito obstáculo que o Plan xeral do
concello autorice in genere esa construcción, pois de acordo co disposto no artigo 45
da indicada Lei, nos conxuntos declarados históricos, como é o caso, é precisa a formu-
lación dun Plan especial e en tanto non o houbese, como ocorre neste suposto, a con-
cesión de cada unha das licencias urbanísticas na zona protexida require autorización
da Consellería de Cultura».

36 • Véxase a Sentencia do 30 de decembro de 1997, da Sección Terceira da Sala do Con-
tencioso–Administrativo do Tribunal Supremo, sobre a non consideración de rótulo
publicitario do «touro de Osborne».

• O Decreto 798/1971, do 3 de abril, polo que se dispón que nas obras e nos monu-
mentos e conxuntos histórico–artísticos se empreguen no posible materiais e técni-
cas tradicionais (BOE núm. 98, do 24 de abril), establece: «Art. 1º: En cantas obras

Artigo 46. Contido do planeamento36

1 O plan especial ó que se refire o artigo anterior establecerá para tódolos
usos públicos a orde prioritaria da súa instalación nos edificios e espacios
que fosen aptos para iso. Igualmente preverá as posibles áreas de rehabi-
litación integrada que permitan a recuperación da área residencial e das
actividades económicas adecuadas.
Tamén conterá os criterios relativos á conservación de fachadas e cubertas
e instalacións sobre elas, así como daqueles elementos máis significativos
existentes no interior.

2 Manteranse igualmente a estructura urbana e arquitectónica do conxun-
to histórico e as características xerais do ambiente e da silueta paisaxísti-
ca. Non se permitirán modificacións de aliñacións, alteracións da edifica-
bilidade, parcelacións nin agregacións de inmobles, agás que contribúan á
conservación xeral do carácter do conxunto.
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se realicen nos monumentos, conxuntos histórico–artísticos e paraxes pintorescas
expresamente declaradas como tales e, por tanto, suxeitos ás correspondentes dis-
posicións da lexislación protectora do Patrimonio Artístico Nacional, utilizaranse no
posible os materiais e técnicas tradicionais. Art. 2º: En canto a proposicións de ocos
e detalles de fachadas que estean intimamente ligados coa conservación e valora-
ción dun ambiente, e na súa relación cos espacios interiores ós que serven, ateran-
se ás instruccións que, en cada caso, dicte a Dirección General de Bellas Artes, con-
forme á lexislación vixente sobre protección do Patrimonio Artístico Nacional».

• A Sentencia 172/2004, do 27 de febreiro de 2004, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento xurí-
dico primeiro: «… En todo caso, é de aplicación preferente a Lei 8/1995 que impón a
preexistencia dun plan especial de protección para excluí–la intervención da adminis-
tración autonómica, e a literalidade deste precepto non ofrece dúbidas, e exclúe a
posibilidade de entender que outro instrumento normativo substitúa ó plan especial
de protección». Nesta sentencia referénciase importante xurisprudencia do Tribunal
Supremo en relación ó Plan Especial «ou outro instrumento de planeamento dos pre-
vistos na lexislación urbanística» (en termos do artigo 20.1º da Lei 16/2004, do 25 de
xuño, do Patrimonio Histórico Español. Texto reproducido na presente Lei, §2º.).

• O artigo 2 do Decreto 917/1967, do 20 de abril, polo que se dictan normas sobre
publicidade exterior (BOE núm. 110, do 9 de maio) establece: «…Non se permitirá a
fixación de carteis, colocación de soportes nin, en xeral, manifestación de activida-
de publicitaria: a) Sobre os edificios cualificados como monumentos histórico–artís-
ticos. b) Sobre os templos dedicados ó culto, aínda que non teñan a cualificación
prevista no apartado a) do presente artigo, nos cemiterios e sobre as estatuas de
prazas, vías e parques públicos. c) Nas áreas declaradas conxuntos histórico–artísti-
cos, xardíns artísticos ou paraxes pintorescas. h) Naquelas áreas ou sectores que poi-

3 Conterá un catálogo exhaustivo de tódolos elementos que conforman o
conxunto histórico, incluídos aqueles de carácter ambiental, sinalados con
precisión nun plano topográfico, naqueles casos onde fose preciso.

4 No planeamento recolleranse normas específicas para a protección do
patrimonio arqueolóxico, que preverán, polo menos, a zonificación de
áreas de fertilidade arqueolóxica, solucións técnicas e financeiras.

5 Na redacción do plan especial preveranse especificamente as instalacións
eléctricas, telefónicas ou calquera outra, que deberán ser soterradas. As
antenas de televisión, as pantallas de recepción de ondas e os dispositivos
similares situaranse en lugares que non prexudiquen a imaxe urbana ou do
conxunto. Só se autorizarán aqueles rótulos que anuncien servicios públi-
cos, os de sinalización e os comerciais, que serán harmónicos co conxunto,
quedando prohibidos calquera outro tipo de anuncios ou rótulos publicitarios.
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dan impedir ou dificulta–la contemplación dos edificios ou conxuntos enumerados
nos apartados a) e c)».

• O Comité de Ministros do Consello de Europa adoptou o 17 de marzo de 1998 a
Recomendación núm. (98) 4 relativa ás medidas para promove–la conservación
integrada dos conxuntos históricos compostos de bens inmobles e bens mobles,
que dispón: «1: Para os fins da presente recomendación, a expresión «conxuntos
históricos compostos de bens inmobles e bens mobles» –en adiante «conxuntos
históricos»– é considerada como aquela que inclúe elementos mobiliarios situados
no interior ou exterior dun inmoble que están unidos a este por vínculos históri-
cos, artísticos, arqueolóxicos, científicos, funcionais ou culturais, dándolles a estes
conxuntos unha coherencia remarcable que é conveniente preservar. 2: Cada
Estado debería poñer en funcionamento unha lexislación que garanta a protec-
ción dos conxuntos históricos contra o seu desprazamento ou dispersión. Esta
lexislación debería protexer de forma idéntica tódolos conxuntos históricos, cal-
quera que sexa o seu propietario. A protección dos devanditos conxuntos debería
facerse mediante a aplicación da lexislación en vigor sobre monumentos, grupos
de inmobles e sitios. 3: O Estado debería tamén crea–las condicións previas nece-
sarias para a conservación dos conxuntos históricos protexidos a través do esta-
blecemento de medidas axeitadas, incluíndo a promoción da iniciativa privada. 4:
Os conxuntos históricos protexidos utilizados para fins relixiosos deberían estar
suxeitos á lexislación en vigor. Sen embargo:

– En razón da natureza destes conxuntos e da súa función, calquera modifica-
ción requirida, por cambios na práctica do culto ou outros factores de carác-
ter relixioso, debería ser autorizada tendo en conta a coherencia do conxun-
to e de acordo coas autoridades civís e relixiosas competentes.

– No caso de que unha igrexa ou unha comunidade relixiosa teña as súas propias
normas en relación á conservación de patrimonio cultural, debería haber unha
coordinación e consulta regular coas autoridades competentes do Estado, a fin
de que haxa unha aplicación harmónica con respecto ás leis e regulamentos
existentes, sen desprezo das disposicións contidas no parágrafo precedente.

5: Os Estados están invitados a identificar estes conxuntos históricos e a establecer
un sistema de inventario ou de clasificación para garanti–la súa protección. 6: A
inscrición ou a clasificación deberá especificar, sempre que sexa posible, as partes
dos bens inmobles ou os mobles que hai que protexer mencionándoos de xeito
expreso nos documentos establecidos para este efecto. 7: O propietario dun con-
xunto histórico debería estar involucrado no proceso de protección e ter oportu-
nidade de facer vale–las súas observacións e obxeccións na proposta de inscrición
ou clasificación. 8: Os propietarios deberían poder igualmente requirir protección
do conxunto histórico ante as autoridades competentes. 9: As vantaxas e obrigas
que se derivan da inscrición dun conxunto histórico no inventario, ou a súa clasifi-
cación, deben de ser obxecto dunha información o máis completa posible destina-
da ós propietarios públicos ou privados, ocupantes outros que os propietarios e a
tódalas autoridades correspondentes, especialmente ós representantes electos
locais. 10: Os propietarios públicos ou privados do conxunto histórico terán a obri-
ga de conserva–lo conxunto tal e como foi definido no momento da clasificación
ou a inscrición no inventario. 11: Calquera proxecto de modificación ou separa-
ción que teña por efecto alterar todo ou parte dun conxunto histórico protexido,
deberá estar suxeito necesariamente á aprobación dunha autoridade competente.
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No caso dunha transferencia legal de propiedade dun conxunto histórico protexi-
do, as servidumes derivadas desta protección deberían transmitirse ó novo propie-
tario. 12: As autoridades públicas competentes e as institucións científicas perti-
nentes deberían reunir en común a información sobre os obxectos que, sendo
parte integrante de conxuntos históricos protexidos, foran separados ilegalmente.
13: Calquera persoa que adquira un ben moble sexa coñecedor de que este ben
está protexido baixo o título dos conxuntos históricos e lle fora vendido ilegal-
mente, debería informar ás autoridades competentes do seu país. Os Estados debe-
rían establecer acordos bilaterais e multilaterais con outros países a fin de inter-
cambiar información sobre os conxuntos históricos protexidos ilegalmente altera-
dos. 14: Considerando o incremento do tráfico ilícito de bens culturais e o risco de
criminalidade subseguinte, deberíanse, se é necesario, reforza–las medidas perti-
nentes para previ–los roubos, a ocultación dos obxectos roubados e as súas conse-
cuencias. 15: Os Estados deberían establecer un sistema para garantir, na maior
medida do posible, que un obxecto ilegalmente separado do conxunto histórico ó
que pertence sexa restituído e reposto no seu lugar. As cuestións concernintes ó
dereito de propiedade e as compensacións financeiras ás que un propietario de
boa fe poida pretender, deberían ser examinadas conforme ós principios que este-
an en vigor en cada Estado. 16: O responsable –sexa ou non o propietario– de cal-
quera acción que altere todo ou parte dun conxunto histórico protexido ou sepa-
re unha das súas partes integrantes de xeito ilícito e deliberado, deberá ser obxec-
to de sancións graves conforme ó previsto na lexislación de cada país. 17: Os pode-
res públicos deberían ordena–los gastos da restitución e reposición do conxunto
histórico ou a parte integrante deste último a cargo do responsable, sexa ou non
o propietario. 18: A protección, conservación e promoción dos conxuntos históri-
cos protexidos requiren o establecemento de medidas fiscais, financeiras e admi-
nistrativas axeitadas. 19: Deberíase alenta–los propietarios dun conxunto históri-
co protexido a preservalo, mediante a axuda de medidas incentivadoras que se
adapten ás medidas tipo establecidas para os conxuntos protexidos, tendo en
conta a súa función económica, cultural e social e facendo particular referencia ó
desenvolvemento rexional e local. 20: Estes incentivos poderán revestir distinta
forma consistindo, sobre todo, en vantaxes fiscais, subvencións públicas, préstamos
a baixo tipo de interese e achegas en especie tales como subministración gratuíta
de material e man de obra. Tamén se deberían proporcionar unha asistencia téc-
nica sobre os métodos de xestión e conservación. 21: Deberíanse organizar accións
específicas de intercambio de puntos de vista e experiencias a nivel internacional
para poder confronta–la práctica existente nos diferentes Estados, analizar e des-
envolve–las iniciativas xa aplicadas con éxito e explorar novos mecanismos de com-
pensación. 22: As administracións correspondentes deberían, se é necesario,
designar un departamento encargado da tutela dos conxuntos históricos que coor-
dinaría ás instancias responsables do patrimonio arquitectónico coas responsables
do patrimonio moble. Este departamento de coordinación debería cumprir un
cometido de consello, soporte e asistencia ante os propietarios, xa sexan estes
públicos ou privados. 23: As autoridades responsables da vixilancia dos conxuntos
históricos deberían ter dereito a inspeccionar estes bens, exercelo a intervalos
regulares –suxeito a preaviso– e cada vez que unha situación de emerxencia o
requira. Deberían ter autoridade para denunciar calquera alteración non autori-
zada dun conxunto histórico con obxecto de poñerlle fin mediante os procede-
mentos axeitados. 24: As autoridades competentes deberían poder esixirlle ó pro-
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pietario dun conxunto histórico protexido que leve a cabo ou autorice as obras de
conservación, sobre o todo ou parte do ben, prescritas pola autoridade de vixilan-
cia. O propietario debería poder demanda–la asistencia –incluída a asistencia
financeira– ós poderes públicos. 25: Estas autoridades deberían velar por que as
obras de conservación e restauración se realicen respectando a Carta Internacional
sobre a conservación e restauración de Monumentos e Sitios (ICOMOS, Venecia,
1964) e as normas axeitadas definidas polas institucións de conservación nacionais
e internacionais. 26: Deberíase realizar un especial esforzo para promove–la for-
mación nas profesións e oficios vinculados á conservación e restauración de con-
xuntos históricos. 27: As políticas de protección e conservación dos conxuntos his-
tóricos deben abordar á vez a súa posta en valor como elemento de identidade
cultural e fonte de inspiración e creatividade para as xeracións futuras. 28: O reco-
ñecemento da importancia da conservación e posta en valor deste tipo de bens
require o establecemento de programas de información e sensibilización que vaian
dirixidos ós poderes públicos e, especialmente, ós responsables electos locais e
rexionais; ós propietarios públicos e privados que teñen a responsabilidade inme-
diata da súa tutela; ó público en xeral e, de xeito moi particular, ós mozos, esti-
mulando a súa participación e facilitando a difusión da información a través das
técnicas e medios de comunicación de masas. 29: Todo iso, recoñecendo que o
acceso dos cidadáns ós conxuntos históricos protexidos debe impulsarse e facilitar-
se, a súa apertura ó público debería resultar unha axuda para a propia natureza
do ben, así como para satisface–los requisitos da súa conservación e, no caso de
propiedade privada, contribuír ós dereitos e recursos dos propietarios».

37 • A Sentencia núm. 829/1999, do 9 de decembro, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento
xurídico quinto: «Sobre a consideración que deben merece–los informes dos téc-

Artigo 47. Conxuntos históricos. Autorización de obras37

1 En tanto non se aprobe definitivamente a normativa urbanística de protec-
ción á que se fai referencia no artigo 45.1 da presente lei, a concesión de licen-
cias ou a execución das xa outorgadas antes da declaración de conxunto his-
tórico precisará a resolución favorable da Consellería de Cultura. Non se admi-
tirán modificacións nas aliñacións e rasantes existentes, incrementos ou alte-
racións do volume, parcelacións nin agregacións e, en xeral, cambios que afec-
ten á harmonía do conxunto.

2 Unha vez aprobado definitivamente o plan especial de protección, os con-
cellos serán competentes para autoriza–las obras que o desenvolven,
incluídas as dos contornos dos monumentos declarados, e deberanlle dar
conta á Consellería de Cultura das licencias concedidas nun prazo máximo
de dez días. En todo caso, as intervenciós arqueolóxicas requirirán a auto-
rización da Consellería de Cultura.
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3 As obras que se realicen ó abeiro de licencias contrarias ó plan especial
aprobado serán ilegais e a Consellería de Cultura deberá ordena–la súa
reconstrucción ou demolición con cargo ó Concello que as outorgase, sen
prexuízo do disposto na lexislación urbanística.

nicos da Administración nesta materia a STS do 20–7–98 manifesta o seguinte:
«Dixemos recentemente (sentencia do 18 de xuño de 1998, R. de Apelación
9.034/1990) que as modulacións que atopa a plenitude de coñecemento xurisdic-
cinal cando se trata de controlar actos producidos xustifican nunha presunción de
certeza ou de razoabilidade da actuación administrativa, apoiada na especializa-
ción e na imparcialidade dos órganos establecidos para realiza–lo informe. Certa-
mente, é unha presunción «iuris tantum» que, como di a STC 73/1998, do 31 de
marzo, pode ser desvirtuada se se acredita a infracción ou o descoñecemento do
proceder razoable que se presume no órgano cualificador –no noso caso, infor-
mador– ben por desviación de poder, arbitrariedade ou ausencia de toda xustifi-
cación do criterio adoptado, entre outros motivos por fundarse en patente erro,
debidamente acreditado pola parte que o alega (STC 353/1993 e STC 34/1995). …A
administración competente actuou seguindo o criterio de órganos especializados
na materia, da cal a súa obxetividade e acerto non poden poñerse en dúbida a
menos que incidan nalgúns dos supostos a que se refire a STC citada».

• A Sentencia do 16 de outubro de 2000, da Sección 3ª da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Supremo (RJ 2000\7777), establece no seu fundamento de
dereito quinto:«…A estos informes (emitidos pola Real Academia de Belllas Artes de
San Carlos), que constitúen en realidade unha forma de pericia extraordinaria, non
lle son aplicables as normas propias da pericia ordinaria en canto á habitual e nece-
saria declaración ou ratificación dos peritos, con xuramento, a presencia xudicial nin
en canto á petición de aclaracións en dito acto».

• A Sentencia núm. 222/1992, do 27 de marzo, da Sala do Contencioso–Administra-
tivo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento xurí-
dico terceiro: «Tal como sostén a demandante, a Dirección Xeral, ó resolve–lo
recurso de alzada, non examina a cuestión suscitada, e máis, expresamente resol-
ve «non aceptar» as formulacións contidas no escrito de interposición do recurso
—que o proxecto presentado se axustaba ás Normas Subsidiarias), pero iso debi-
do, e así se indíca no seu considerando terceiro, á necesidade de aplica–lo artigo
20 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, que impide, ata a aprobación definitiva dun
Plan Especial de Protección, a concesión de licencias que supoñan aliñacións
novas, alteracións na edificabilidade das parcelas ou agregacións».

• A Sentencia 654/1993, do 30 de xuño, da Sala do Contencioso–Administrativo do Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento xurídico terceiro
que: «A parte actora considera que a resolución recorrida interpreta incorrectamen-
te o artigo 20–3 da Lei de patrimonio histórico do 25 de xuño de 1985, precepto no
que expresamente se exclúe e prohíbe para os supostos previstos neste, a autoriza-
ción de aliñacións novas ou de alteracións na edificabilidade; entende a recorrente
que o devandito artigo, que a súa aplicabilidade ó caso non discute, debe referirse,
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no seu alcance limitativo, exclusivamente á liña de fachada, á que dá a vía pública e
non á fachada interior dos edificios, postura que sen embargo non merece ser aco-
llida se se ten en conta que nos atopamos precisamente ante unha disposición que
se dirixe a evitar que aquelas licencias outorgadas antes da aprobación e entrada en
vigor do Plan Especial de Protección da área afectada pola declaración dun Conxun-
to Histórico, Sitio Histórico ou Zona Arqueolóxica como Bens de Interese Cultural,
supoñan alteracións ou modificacións que puideran previsiblemente poñer en peri-
go o respecto e observancia dos obxectivos perseguidos co devandito Plan Especial,
de tal xeito que o referido artigo 20–3 debe ser interpretado valorando o concreto
espírito de protección que o anima e dende este punto de vista non ofrece dúbida
a necesidade de incorporar ó ámbito da referida limitación verbo das aliñacións,
tanto ás da fachada do edificio, como ás interiores, ás que representan o fondo de
edificación, que obviamente non quedan expresamente excluídas da prohibición
recollida no repetido artigo 20–3, nin tal exclusión pode acadarse por vía interpre-
tativa xa que iso, segundo o que ata aquí se expuxo, suporía o descoñecemento do
propio sentido e finalidade do devandito precepto non sendo en absoluto despre-
zable ós efectos de que se trata o alcance posterior dos inmobles incluídos no ámbi-
to territorial contemplado no devandito artigo nin en definitiva a global configura-
ción exterior destes. Cabe engadir que entendendo segundo o sinalado o alcance
limitativo en canto a aliñacións do citado artigo 20–3, tampouco é de estima–la afir-
mación do demandante sobre unha suposta violación ou mingua do principio de
legalidade, de tal xeito que se se acadou pola Administración unha concreta aplica-
ción do artigo 20–3 que veña a supoñer segundo o indicado unha infracción deste,
deberán ser adoptadas as medidas necesarias para procura–la restauración da lega-
lidade pero sen que dende logo sexa admisible que a preexistencia de situacións dis-
conformes a Dereito sirva de apoio ou base para a aparición doutras igualmente con-
trarias a Dereito. En consecuencia debe ser desestimado o presente recurso sen que pro-
ceda xa polo tanto o exame relativo á indemnización solicitada pola parte actora».

• A Sentencia núm. 489/1995, do 6 de xulo, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento xurídico
segundo: «A parte actora sostén que ante o carácter regrado da intervención admi-
nistrativa en materia de licencias non existiría neste caso potestade para impoñer
condicións que non estean establecidas por norma previa, e entende que co acor-
do impugnado se vai máis alá das previsións limitativas contidas no artigo 20–3 da
Lei 16/1985, do 25 de xuño, sen que a formulación urbanística de S. contemple ou
autorice os condicionamentos que a Comisión de Patrimonio quere impoñer, e afir-
mándose tamén pola parte demandante que non hai ningunha determinación do
Camiño de Santiago polas inmediacións do edificio de que se trata. En relación co
ata aquí indicado é preciso lembra–lo Decreto 2224/62, do 5 de setembro, polo que
se declarou conxunto histórico–artístico ó Camiño de Santiago, o Decreto 413/1986,
do 18 de decembro, da Xunta de Galicia, polo que se creou a Comisión do Patri-
monio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago, así como a Resolución da Direc-
ción Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, do 12–11–92, sobre inicial deli-
mitación do Conxunto Histórico do Camiño de Santiago (Camiño Francés) en cone-
xión co previsto nos artigos 11.2 da Lei 16/85, do 25 de xuño, 12.1 do seu Regula-
mento aprobado por Decreto 11/1986, do 10 de xaneiro, e no Decreto 430/1991, do
30 de decembro, de regulación da tramitación de bens de interese cultural de Gali-
cia, e cando segundo o disposto no artigo 12.3 do mencionado Regulamento de



1986, e no artigo 7.4 do citado Decreto 430/1991, a incoación do expediente á que
se refire a Resolución do 12–11–92 determina a aplicación provisional do réxime de
protección previsto na Lei 16/1985. Non discutíndono escrito de conclusións da
parte actora que a mencionada delimitación segundo a devandita Resolución do
12–11–92, abarca o terreo sobre o que se sitúa a edificación á que afecta o presente
recurso, debe aceptarse a aplicabilidade provisioal do indicado réxime de protec-
ción sendo de ter en conta que nun ámbito coma o de que aquí se trata é preciso
recoñecerlle á administración unha ampla marxe de apreciación versando a necesi-
dade de protección sobre un conxunto histórico–artístico de tan peculiar natureza
e características como é o Camiño de Santiago, de tal xeito que non deben con-
fundirse as esixencias derivadas das previsións de ordenación urbanística, daque-
loutras derivadas da protección do patrimonio histórico sendo de recoñecer en
canto a estas últimas a comentada amplitude na marxe de apreciación para procu-
rar unha axeitadda preservación daquel, pero isto dentro das naturais esixencias da
racionalidade, atribuíndose así o artigo 20–3 da Lei 16/85, do 23 de xuño, un carác-
ter non exhaustivo nin limitativo en canto á indicación de determinadas medidas
de protección, no que a observancia do devandito precepto prevexa precisamente
«en todo caso», non advertíndose no presente suposto que as determinacións
impostas sobre mantemento dunha franxa verde de quince metros e plantación de
árbores, harmonización no tratamento das fachadas e cuberta, medidas coas que
claramente se persegue unha eficaz interrelación entre o Camiño e a importante
construcción que aquí se examina e evitar así un indesexable impacto desta sobre
aquela, non se presentan en absoluto como arbitrarias ou irracionais, como tam-
pouco o é a conducente á eliminación «dun gran letreiro luminoso colocado enri-
ba da cornixa do edificio» tratándose de substituílo por un de maior discreción que
permita interferi–lo menos posible na desexada harmonización do conxunto; e así,
en consecuencia, non se aprecia a existencia de base para acolle–las pretensións da
parte actora procedendo polo tanto á desestimación do recurso».

• As Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Provincias da
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, aprobadas por Orde do 3 de abril de 1991
(DOG núm. 72, do 16 de abril), establece no artigo 17 que «As construccións habe-
rán de adaptarse no básico ó ambiente no que estean situadas e para tal efecto:
a) A súa tipoloxía deberá ser congruente coas propias da zona. b) Os materiais
empregados para o acabado das fachadas, cubertas e cerramentos de parcelas
deberán ser compatibles cos constituíntes da paisaxe na que se vaian situar, reco-
mendándose o uso dos dominantes na zona. Prohíbese expresamente a utilización
como vistos de materiais fabricados para seres revestidos. c) As cubertas estarán
formadas por planos continuos sen quebraduras dos seus faldóns. d) Os cerra-
mentos das parcelas terán unha altura inferior a 2,50 m contados desde a rasante
interior do predio, se son opacos, e retranquearase das vías públicas o que dispo-
ña a lexislación sectorial correspondente, cunha distancia mínima ó eixe de 5,00
m, sempre que esta distancia sexa superior a 1,50 m da beira». 

• A Sentencia núm. 1030/2003, do 26 de novembro, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu considerando
segundo: «…se corrobora coa contestación do perito…que tal edificio non contiña
elementos relevantes desde un punto de vista arquitectonico ou cultural dignos de
protección ou conservación, en cambio non se pode levar iso máis alá para dicir que
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Subsección 4ª. Réxime dos outros bens inmobles declarados

Artigo 48. Protección das outras clases de ben inmobles declarados38

1 Os sitios ou territorios históricos, as zonas arqueolóxicas e os lugares de
interese etnográfico ordenaranse mediante plans especiais de protección
ou outro instrumento de planeamento que cumpra as esixencias estable-
cidas nesta lei.

2 Os xardíns históricos e as zonas paleontolóxicas poderanse ordenar
mediante as figuras de planeamento previstas no apartado anterior.

3 Calquera remoción de terras dunha zona arqueolóxica ou zona paleonto-
lóxica deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura, con independen-
cia de que exista ou non un instrumento urbanístico de protección.

Sección 3ª. Dos bens mobles

Artigo 49. Definición39

Para os efectos previstos nesta lei, ademais dos enumerados no artigo 335 do
Código civil, teñen a consideración de bens mobles aqueles de carácter e valor
histórico, tecnolóxico ou material, susceptibles de seren transportados, non
estrictamente consubstanciais coa estrucura de inmobles, calquera que sexa o
seu soporte material.

Artigo 50. Conservación

1 A tódolos bens que formen parte dun museo, colección visitable ou fon-
dos dun arquivo, así como a aqueles que integren o patrimonio bibliográ-
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o inmoble da litis non se halla no ámbito de protección, pois pode hallarse dentro
do perímetro do enclave de que se trata, ainda que ese edificio e outros máis non
se hallen aisladamente catalogados, nin merezan conservación, máis pode merece-
la o encllave como conxunto para manter algunha das súas características como tal».

38 • Véxase o artigo 8.5º da presente Lei.

39 • O artigo 335 do Código Civil publicado por Lei do 26 de maio de 1889 (Gaceta de
Madrid do 28 de maio) establede que: «repútanse bens mobles os susceptibles de
apropiación non comprendidos no capítulo anterior (Dos bens inmobles), e en
xeral tódolos que se poden transportar dun punto a outro sen mingua da cousa
inmoble á que estivesen unidos».



fico de Galicia, seralles aplicable o sistema de protección establecido na
presente lei para os bens declarados de interese cultural.

2 Calquera modificación, restauración ou alteración doutro tipo sobre bens
mobles declarados requirirá autorización previa da Consellería de Cultura.

Artigo 51. Traslados40

1 O traslado de bens mobles declarados comunicaráselle á Consellería de Cul-
tura para a súa anotación no Rexistro de Bens de Interese Cultural, indi-
cando a súa orixe e destino, e se aquel traslado se fai con carácter tempo-
ral ou definitivo.

2 Os bens mobles que fosen recoñecidos como inseparables dun inmoble
declarado estarán sometidos ó destino deste, e a súa separación, sempre con
carácter excepcional, esixirá a previa autorización da Consellería de Cultura.
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40 • A disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio His-

tórico Español (Texto reproducido neste libro, §2º.), establece que «se consideran
asemade de interese cultural e quedan sometidos ó réxime previsto na presente Lei
os bens ós que se contraen os Decretos do 22 de abril de 1949 (sobre normas para
protección de castelos; BOE núm. 125, do 5 de maio), 571/1963 (sobre protección
de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas
similares de interese histórico artístico; BOE núm. 77, do 30 de marzo) e 449/1973
(polo que se colocan baixo a protección do Estado os «hórreos» ou «cabazos» anti-
gos existentes en Asturias e Galicia; BOE núm. 62, do 13 de marzo)».

• O Decreto do 22 de abril de 1949, sobre a protección dos castelos españois (BOE núm.
125, do 5 de maio), establece: «Artigo 1º. Tódolos castelos de España, calquera que
sexa o seu estado de ruína, quedan baixo a protección do Estado, que impedirá toda
intervención que altere o seu carácter ou poida provocar o seu derrubamento. Artigo
2º. Os Concellos en cuxo termo municipal se conserven estes edificios son responsa-
bles de todo dano que puidese sobrevirlles. …Artigo 4º. A Dirección Xeral de Belas
Artes por medio dos seus organismos técnicos, procederá a redactar un inventario
documental e gráfico, o máis detallado posible, dos castelos existentes en España».

• O Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do
Estado os «hórreos» ou cabazos» antigos existentes en Asturias e Galicia (BOE
núm. 62, do 13 de marzo), establece: «Artigo 1º. Todas as construccións coñeci-
das co nome de «hórreos» ou «cabazos» existentes nas rexións de Asturias e Gali-
cia que teñan unha antigüidade non menor de un século, e sexa calquera o esta-
do en que se encontren, quedan baixo la protección do Estado, que impedirá toda
intervención que altere o seu carácter ou poida provocar o seu derrubamento.
Artigo 2º. A protección estatal a que se refire o artigo anterior será exercida, a



través da Dirección Xeral de Belas Artes, polo Ministerio de Educación e Ciencia.
Artigo 3º. Os propietarios posuidores ou usuarios de ditas construccións non
poderán cambialas de lugar nin realizar nelas obras ou reparación ningunha sen
previa autorización do Ministerio de Educación e Ciencia. Artigo 4º. O coidado
destas construccións queda encomendado ós Concellos en cuxo termo municipal
radiquen, os cales serán responsables da súa vixilancia e conservación, e a tal efec-
to deberán poñer en coñecemento da Dirección Xeral de Belas Artes calquera
infracción das normas vixentes sobre a materia, a fin de que se poidan dictar as
resolucións pertinentes, sen prexuízo de que, nos casos de urxencia, adopten pro-
visionalmente os Concellos as medidas de seguridade e precaución que estimen
oportunas, dando conta logo á Dirección Xeral de Belas Artes. Art. 5º. Polo Minis-
terio de Educación e Ciencia dictaranse cantas disposicións se consideren necesa-
rias para a execución e cumprimento do presente Decreto».

• Véxase o artigo 36 e a disposición adicional primeira da presente Lei.

• Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas,
pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese
histórico–artístico, (BOE núm. 77, do 30 de marzo) establece: «Artigo 1º: Os pro-
pietarios, posuidores ou usuarios de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos
de xustiza, cruces de termo e demais pezas e monumentos de análoga índole que
a súa antigüidade sexa de máis de cen anos non poderán cambialos de lugar nin
realizar neles obras ou reparación ningunha sen previa autorización do Ministerio
de Educación Nacional. Artigo 2º: Para o alleamento e exportación das pezas, cal-
quera que sexa a súa valoración, a que este Decreto se refire terán que terse en
conta as disposicións vixentes en materia de exportación e comercio de obras de
arte. Artigo 3º: O coidado destas pezas e monumentos queda encomendado ós
concellos, os cales serán responsables da súa vixilancia e conservación, debendo
poñer en coñecemento da Dirección General de Bellas Artes calquera infracción
das normas vixentes sobre a materia, a fin de que por esta se poidan dicta–las
resolucións pertinentes sobre a materia, sen prexuízo de que nos casos de urxen-
cia se adopten provisionalmente polos propios municipios as medidas de seguri-
dade e precaución que estimen oportunas. Artigo 4º: Polo Ministerio de Educa-
ción Nacional dictaranse cantas disposicións se consideren necesarias para a exe-
cución e cumprimento do presente Decreto».

• Véxase a Resolución do 17 de outubro de 1994 da Dirección Xeral de Belas Artes
e Arquivos do Ministerio de Cultura, pola que se acorda a inscrición no Rexistro
Xeral de Bens de Interese Cultural do Patrimonio Histórico Español, dos monu-
mentos de arquitectura militar da Comunidade Autónoma de Galicia que figuran
no anexo á devandita disposición. Anexo que se cita reprodúcese como Anexo II
neste libro (§32º.).

• Sobre as obras no contorno de castelos sen declaración formal de BIC, véxase a
Sentencia da Sala do Contencioso–Administrativo do Tribunal Supremo do 23 de
outubro de 1987 (RJ 1987\7392)

§4º. LEI DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

130



Capítulo III. Dos bens catalogados 

Artigo 52. Da protección dos bens inmobles catalogados

1 Os bens inmobles catalogados, así como o seu contorno, gozarán da pro-
tección prevista no artigo 17 da presente lei a través do correspondente
catálogo, ó que deberá axustarse a planificación territorial ou urbanística.
A súa aprobación precisará o informe favorable e vinculante da Conselle-
ría de Cultura.

2 Calquera intervención nun ben inmoble catalogado e no seu contorno
precisará a autorización previa da Consellería de Cultura. No caso de tra-
tarse dun conxunto histórico con plan especial de protección, rexerá para
o contorno o establecido no artigo 47.2 da presente lei.

3 A Consellería de Cultura poderá suspender cautelarmente calquera obra
ou intervención non autorizada nun ben inmoble catalogado para o cum-
primento dos fins previstos na presente lei.

Artigo 53. Protección dos bens mobles catalogados

1 Calquera actuación sobre un ben moble catalogado rexerase polo esta-
blecido no artigo 50.2 da presente lei.

2 Con carácter xeral, os bens mobles catalogados poderán ser obxecto de
comercio de acordo coas normas que regulamentariamente se establezan
e en todo caso co previsto no artigo 29 da presente lei.

3 Para os efectos da súa posible inclusión no Catálogo do patrimonio cultu-
ral de Galicia, os propietarios, os posuidores e as persoas ou entidades que
exerzan habitualmente o comercio de bens mobles deberán comunicarlle
á Consellería de Cultura a existencia destes antes de proceder á súa trans-
misión a terceiros, facendo consta–lo prezo convido ou valor de mercado,
sempre que este sexa igual ou superior ó disposto pola lexislación estatal.
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Capítulo IV. Dos bens inventariados

Artigo 54. Protección41

Os ben inventariados ós que se refire o artigo 22.1 gozarán dunha protección
baseada en evita–la súa desaparición, e estarán baixo a responsabilidade dos
concellos e da Consellería de Cultura, que deberá autorizar calquera interven-
ción que os afecte.
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41 • A Sentencia 1225/2002, do 24 de outubro, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento de derei-
to terceiro que «Indiscutida a competencia da Administración demandada para
resolver no ámbito de que se trata, cabe recoñecerlle unha ampla marxe de apre-
ciación no senso de que as facultades revisoras da presente xurisdicción só condu-
cirán a unha decisión anulatoria se se constata a concorrencia duns inaceptables
defectos procedementais ou dunha actuación que pola súa arbitrariedade ou irra-
cionalidade merecese ser eliminada do mundo do Dereito, ou finalmente se se
confirmase unha indebida preterición de elementos regulados de obrigada obser-
vancia. Non se dá no caso ningunha das situacións expostas como posible motivo
de anulación, xa que a imposición dunha determinada modalidade de cerre en
absoluto supón o descoñecemento do dereito a cerrar, senón unha especificación
das características en atención ás circunstancias que son para valorar; xa en con-
creto, a consideración sobre evitación de cerre de cachotería en favor de cerre
vexetal, cabe na mencionada marxe de apreciación en conexión co maior ou
menor impacto que un ou outro elemento é susceptible de ocasionar no conxun-
to en que se insire tal cerre, e ó mesmo tempo, co maior ou menor grao de inte-
gración deste último en dito conxunto, non sendo aceptable que posibles omi-
sións anteriores da Administración en canto ás súas facultades de control sirvan de
base para evitar a obrigada intervención daquela, e todo iso cando dada a locali-
zación, significado e alcance do cerre é clara a necesidade de intervención da
demandada, figurando o denominado Pazo de Saleta no Inventario das Normas
Complementarias e subsidiarias das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Ponte-
vedra, de 1991, e con aplicación por tanto do previsto na disposición adicional
segunda da Lei 8/1995, de 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, así
como no artigo 54 do mesmo texto normativo, así como no artigo 30 das mencio-
nadas Normas de 1991…».

• A Sentencia 1888/2002, do 4 de decembro, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento de derei-
to cuarto que «Non é de acoller tampouco a invocación de descoñecemento sobre
o carácter dos bens existentes na finca adquirida porque foi a Disposición adicional
2ª da Lei 8/1995 a que deu lugar á inclusión no inventario xeral do patrimonio cul-
tural de Galicia sen necesidade de ningún procedemento previo (…). Neste punto
convén significar que, tal como establece o artigo 6.1 do Código Civil, a ignorancia
das leis non escusa do seu cumprimento e era esixible a autorización previa tanto
do Concello como da Consellería de Cultura para toda intervención no ben inven-
tariado, como se desprende do artigo 54 da Lei 8/1995. É dicir, pouca importancia
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ten que o actor considerase que as obras eran beneficiosas, por exemplo co muro
de cachotería para evitar que coas chuvias do inverno o terreo se vencese e caese
sobre a capela, pois, en definitiva, o que trata de garantirse na infracción que moti-
vou a sanción é que ningunha intervención sobre un ben inventariado se realice
sen a autorización previa da consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo,
sen que a estes efectos sexa suficiente unha solicitude de autorización ó Concello
de Barreiros, que só se refería ás obras de rehabilitación da casa brasonada de San
Caetano, pois se a este corresponde o control da legalidade urbanística a dito
departamento da Consellería compételle a fiscalización de canto concirne ó patri-
monio cultural en que se integraron os bens afectados polas obras realizadas, á
marxe de que nin sequera o Concello concedeu licencia de obra…».

• Véxase o artigo 27 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia (DOG. núm. 252. do 31 de decembro) Texto
reproducido neste libro (§6º.).

• A Sentencia 1297/2002, do 31 de outubro, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia establece no seu fundamento de derei-
to SEGUNDO: «…incorre dita demanda no erro de equiparar o Patrimonio Histó-
rico Español co conxunto dos Bens de Interese Cultural, sendo así que aquel é
moito máis amplo, pois inclúe, ademais de ditos bens, todos aqueloutros que non
gozan de semellante cualificación, reservada tan só para os máis relevantes do
Patrimonio, tal como se desprende dos artigos 1.3, 9, 25 e outros diversos da Lei
16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español». Asemade, establece no
seu fundamento TERCEIRO: «Desta forma, aínda que o pazo de autos non sexa
ben de interese cultural, non por iso está excluído do Patrimonio Histórico, ó que
accede a través da súa inclusión, non discutida en autos, no Anexo III das Normas
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais; incluso, dentro do
conxunto, senllos escudos existentes no lintel do pazo e no frontón da capela
poden alcanzar a categoría de bens de interese cultural contemplados na disposi-
ción adicional segunda da Lei en relación co Decreto 571/1963 do 14 de marzo».

• O artigo 20 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas (BOE núm. 181, do 29 de
xullo) establece que: «A protección do Dominio Público Marítimo–Terrestre com-
prende a defensa da súa integridade e dos fins do uso xeral a que está destinado;
a preservación das súas características e elementos naturais e a prevención das
perxudiciais consecuencias de obras e instalacións, nos termos da presente Lei».

• A Sentencia do 17 de outubro de 2003 da Sala do Contencioso–Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento de dereito ter-
ceiro: «…preciso é recoñecer que a casa da recorrente carece de protección especí-
fica, o que obriga á actora a ampararse a que se ha de dispensar á Ponte de Ponte-
cesures… ben catalogado nas NN.CC.SS. da provincia de A Coruña, ten un radio de
protección de cen metros (art. 30 das mesmas) dentro do cal se permiten a execu-
ción de calesquera das actividades do art. 178 da Lei do Solo de 1976 sempre que
exista previo informe da Comisión Provincial de Patrimonio, sustituida no presente
caso polo informe favorable obxecto do recurso; certo que a demolición de edificios
é unha das actividades contempladas no dito precepto, pero non se acreditou que
a desaparición da Casa da ponte incida de maneira negativa no contorno da ponte
ou degrade a calidade da súa contemplación dende calesquera prespectiva».
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• A Sentencia núm. 1006/2003, do 19 de novembro, da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu consideran-
do cuarto: «No escrito de conclusión da parte demandante concrétase máis a pre-
tensión exercitada, e elo no senso de entender dita parte que, en definitiva, a per-
misión dunha obra como a do caso a cincuenta metros do indicado monumento é
unha atrocidade cultural; sen embargo, é preciso sinalar que a licencia definitiva
sobre o proxecto reformado non é a recorrida no presente e non cabe dúbida de
que haberán influido nos termos da mesma a existencia, por unha parte, do deta-
llado informe do Servicio de arquitectura da Consellería …sobre as distintas posi-
bilidades de rebaixalo alcance das alturas do edificio a construir e de reacomoda-
lo conxunto resultante delo nunha ou outra forma de xeito que non afecte ó con-
torno do monumento; e, doutra parte, o resultado da intervención arqueolóxica
a levar a cabo…; así pois, no que respecta ás resolucións impugnadas no proceso
presente… sobre a probación condicionada non procede estima–lo recurso».

• A Sentencia 188/2003, do 19 de febreiro, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal superior de xustiza de Galicia, establece no seu fundamento de derei-
to TERCEIRO: «Que a actora obtivese licencia municipal de obras non a autoriza
sen máis para levar a cabo a instalación postulada toda vez que aquela está con-
dicionada á obtención do permiso por parte de Patrimonio por razón do contor-
no en que pretende efectuarse a mesma. E aínda máis, cabe afirmar que mal se
pode obter por silencio administrativo a licencia aludida cando tal posibilidade
aparece vetada pola Lei do Solo de Galicia, cuxo artigo 168.2 prescribe que en nin-
gún caso se entenderán adquiridas por acto presunto licencias en contra da lexis-
lación ou planeamento urbanístico… En canto á prevalencia dos avances tecnoló-
xicos e da esixencia social sobre a conservación estética daqueles contornos sus-
ceptibles de protección especial, constitúe unha afirmación gratuíta de parte,
carente de relevancia ós efectos que nos interesan e que denota tan só unha par-
ticular opinión que este Tribunal en ningún modo pode compartir…».

• Véxase a disposición adicional primeira da presente Lei.

• A Sentencia núm. 62/2004, do catro de febreiro, da Sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu considerando segundo,
establece: «…; e, polo tanto, parece completarse así a motivación correspondente;
ben é verdade que se trata dunha solución opinable, no senso de que pode haber
outras diferentes que sexan igualmente razoables; agora ben, nestas situacións (do
exercicio dunha potestade discrecional) o enxuiciable polos Tribunais é se a opinión,
elixida pola Administración entre as posibles en presencia no caso, se atopa entre as
cualificables de razoables; de ser así, ha de ser respectada, incluso aínda que non se
comparta, pois a función de gobernar corresponde á Administración; outra cousa é
que non fora das razoables, nese caso non podería aceptarse, xa que a arbitrarie-
dade resulta vedada a tódolos Poderes públicos no artigo 9, 3 da Constitución; …».
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Artigo 55. Definición43

Integran o patrimonio arqueolóxico de Galicia os bens mobles e inmobles de
carácter histórico, susceptibles de seren estudiados con método arqueolóxico,
fosen ou non extraídos, e tanto se se atopan na superficie coma no subsolo ou
nas augas. Forman parte así mesmo deste patrimonio os elementos xeolóxicos
e paleontolóxicos relacionados coa historia humana, as súas orixes, os seus
antecedentes e o desenvolvemento sobre o medio.

§4º

Título III
Do patrimonio arqueolóxico42

42 • Véxase o Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueo-
lóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 150, do 6 de agosto, correc-
ción de erros no DOG núm. 213 do 4 de novembro). Texto reproducido neste libro
(§19º.). Poden resultar de interese as notas incorporadas ó devandito texto.

• A Carta dos Principios para a Conservación e Restauración do Patrimonio Cons-
truído, asinada en Cracovia do 26 de novembro de 2000, establece: «5. Calquera
intervención que afecte ó patrimonio arqueolóxico, debido á súa vulnerabilidade,
debe estar relacionada co seu contorno, territorio e paisaxe. Os aspectos destruc-
tivos da escavación deben reducirse tanto como sexa posible. En cada escavación,
o traballo arqueolóxico debe ser totalmente documentado. Coma no resto dos
casos, os traballos de conservación de achados arqueolóxicos deben basearse no
principio de mínima intervención. Estes deben ser realizados por profesionais e a
metodoloxía e as técnicas empregadas deben ser controladas estrictamente. Na
protección e preservación pública dos sitios arqueolóxicos debe ser promovido o
emprego de modernas tecnoloxías, bancos de datos, sistemas de información e
presentacións virtuais».

43 • O artigo 40.2º da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español,
establece: «Quedan declarados Bens de Interese Cultural por ministerio desta Lei
as covas, abrigos e lugares que conteñan manifestacións de arte rupestre».

• A Lei de 16 de decembro de 1954, sobre Expropiación Forzosa (BOE núm. 351, do
17 de decembro establece: Art. 76: « A expropiación de bens, mobles ou inmo-
bles, de valor artístico, histórico ou arqueolóxico, levarase a cabo con arreglo ó dis-
posto na presente lei, coas particularidades que se establecen nos artigos seguin-
tes». Art. 77: «Acordada a expropiación, o Gobernador Civil (hoxe, subdelegados
do Goberno) de provincia poderá adoutar cantas medidas sexan necesarias para
que non se alteren as condicións características da cousa ou ben afectado». Art.
78: «O xusti prezo dos bens determinarase mediante tasación pericial por unha
Comisión composta por tres académicos, designado, un, pola Mesa do Instituto de
españa; outro, polo Ministerio de Educación Nacional (hoxe Ministerio de Educa-
ción, Cultura e Deporte), e o terceiro, polo propietario do ben afectado. A desig-
nación poderá recaer en academicos das Academias de distrito, presidindo o pri-
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meiro dos indicados e decidindo os empates con voto de calidade». Art. 79: A
Comisión prevista no artigo anterior reunirase no preazo dun mes a contar dende
a data da Orde ministeriral pola que se acorde a expropiación. No mes seguinte
deberá formular, con informe motivado, o xustiprezo que deba abonarse, que terá
carácter executorio para a Administración e para o expropiado. O xustiprezo en
ningún caso será inferior ó que resulte de aplicalas disposicións do título II da pre-
sente Lei (Procedemento Xeral)». Art. 80: «A determinación do xustiprezo, ós
efectos do premio que a lexislación concede ós descubridores de obxectos de inte-
rese para o Patrimonio histórico, artísticoo e arqueolóxico da Nación, levarase a
efecto conforme ó disposto nos anteriores artígos, manténdose as porcentaxes de
participación que se recoñecen na lexislación do ramo. Art. 81: «1. Nos casos de
expropiación, venta pública, subhasta ou liquidacón dos bens a que se refire o pre-
sente capítulo (Capítulo III: «Da expropiación de bens de valor artístico, histórico e
arqueolóxico», do Título III Procedementos especiais), o Estado poderá exercer,
para sí ou para outra persoa pública, o dereito de tenteo, obrigandose o paga-
mento do prezo nun período non superior a dous exercicios económicos, salvo que
o particular interesado acepte outras formas de pago». 2. Igualmente o Estado
poderá exercer, para sí ou para outra persoa pública, o dereito de retracto nun
prazo de seis meses, a partir da data na que teña coñecemento fehacente da trans-
misión, nas condición de pago sinaladas no parágrafo anterior». Art. 82: «Aplica-
rase o procedemento xeral establecido nesta Lei ás expropiacións de edificios e
terreos que impidan a contemplación de monumentos histórico–artísticos, consti-
túan causa de risco ou de calesquera perxuicio para o mesmo, e cantos podan des-
truir ou aminora–la beleza ou seguridade dos conxuntos de interese histórico–artís-
tico». Art. 83: «A determinación da indemnización que proceda aboar pola ocu-
pación temporal de inmobles por causa de escavacións arqueolóxicas, verificarase
con arreglo ó disposto no capítulo VII deste título».

Artigo 56. Bens arqueolóxicos de dominio público

1 Para os efectos da presente lei teñen a consideración de dominio público
tódolos obxectos e restos materiais de interese arqueolóxico descubertos
como consecuencia de escavacións arqueolóxicas ou calquera outro traballo
sistemático, remoción de terras, obras de calquera índole, ou de xeito casual.

2 A Consellería de Cultura deberá ordena–la execución de intervencións
arqueolóxicas en calquera terreo público ou privado onde se constate ou
presuma a existencia dun depósito ou restos arqueolóxicos. Para efectos
da correspondente indemnización rexerá o disposto na lexislación vixente
sobre expropiación forzosa.

3 Como medida precautoria, a Consellería de Cultura deberá ordena–lo con-
trol arqueolóxico, entendido como a supervisión por un arqueólogo dun
proceso de obras que afecten ou poidan afectar un espacio onde se presu-
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ma a existencia de restos arqueolóxicos. De ser así, a Administración com-
petente determinará se procede paraliza–las obras ou remocións e ordenar
algún tipo de intervención arqueolóxica.

Artigo 57. Actividades arqueolóxicas
Será necesaria a autorización previa da Consellería de Cultura para a realiza-
ción das seguintes actividades arqueolóxicas:

a. A prospección arqueolóxica, entendida como a exploración superficial e
sistemática sen remoción, tanto terrestre como subacuática, dirixida ó
estudio e investigación para a detección de restos históricos ou paleon-
tolóxicos, así como dos compoñentes xeolóxicos e ambientais con eles
relacionados. Isto engloba a observación e o recoñecemento sistemático
de superficie e tamén a aplicación das técnicas que a arqueoloxía reco-
ñece como válidas.

b. A sondaxe arqueolóxica, entendida como aquela remoción de terras
complementaria da prospección, encamiñada a comproba–la existen-
cia dun depósito arqueolóxico ou recoñece–la súa estratigrafía. Cal-
quera toma de mostras en depósitos arqueolóxicos considerarase den-
tro deste apartado.

c. A escavación arqueolóxica, entendida como a remoción, no subsolo ou
en medios subacuáticos, que se realice co fin de descubrir e investigar
toda clase de restos históricos ou paleontolóxicos con eles relacionados.

d. O estudio da arte rupestre, entendido como o conxunto de tarefas de
campo orientadas á investigación, á documentación gráfica por medio
de calco e a calquera manipulación ou contacto co soporte dos moti-
vos representados.

e. Os labores de protección, consolidación e restauración arqueolóxica,
entendidos como as intervencións en depósitos arqueolóxicos encami-
ñadas a favorece–la súa conservación e que, en consecuencia, permitan
o seu gozo e faciliten o seu acrecentamento.

f. A manipulación con técnicas agresivas de materiais arqueolóxicos.

Artigo 58. Urxencias arqueolóxicas

1 As actuacións serán consideradas de urxencia cando exista risco de des-
trucción inmediata do depósito e se esgotasen tódalas posibilidades para
evita–la súa desaparición ou afectación.

§4º
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2 A Consellería de Cultura, mediante procedemento simplificado, poderá
ordenar ou autoriza–la realización das intervencións necesarias sempre
que concorran as circunstancias previstas no apartado anterior.

Artigo 59. Achados casuais44

1 Para os efectos da presente lei, terá a consideración de achado casual o
descubrimento de obxectos e restos materiais que posúan os valores que
son propios do patrimonio cultural galego e fosen descubertos por azar
ou como consecuencia de calquera tipo de remocións de terra, demoli-
cións ou obras de calquera índole.

2 O descubridor dun ben que teña a consideración de achado casual deberalle
comunicar inmediatamente o seu descubrimento á Consellería de Cultura.

3 No caso de bens mobles, unha vez comunicado o descubrimento, e ata que
os obxectos sexan entregados á Consellería de Cultura, ó descubridor aplica-
ránselle as normas de depósito legal, agás que os entregue nun museo públi-
co, institución que deberá poñelo, así mesmo, en coñecemento da Conselle-
ría de Cultura, que decidirá a súa localización definitiva.

4 A Consellería de Cultura ou, se é o caso, os concellos respectivos poderán
ordena–la interrupción inmediata das obras no lugar obxecto dun achado
casual, por un prazo máximo dun mes, co fin de levar a cabo os traballos
arqueolóxicos que consideraren necesarios. A devandita paralización non
comportará dereito a ningunha indemnización. No caso de consideralo
necesario, poderase dispoñe–la prórroga da suspensión das obras por
tempo superior a un mes, quedando neste caso suxeitos ó disposto na
lexislación vixente sobre expropiación forzosa.

44 • A Lei 60/1962, do 24 de decembro, de auxilios, salvamentos, remolques, achados
e extraccións marítimas (Boletín–Gaceta núm. 310, do 27 de decembro) dedica o
Capítulo III ós achados casuais, establecendo: «Art. 19. O que atopase cousas aban-
donadas no mar ou botadas nel na costa que non sexa producto do mesmo mar
deberá poñelas a disposición da Autoridade da Mariña no prazo máis breve posi-
ble. A mesma obrigación terá o que extraxese casualmente cousas afundidas ou o
faga inmediatamente despois de telas descuberto». Asemade no punto 3º do pri-
meiro parágrafo do artigo 22 establece: «Ás cousas que, pola súa natureza ou por
preceptos legais, estean exceptuadas do libre comercio, as cales se rexerán polas
disposicións especiais sobre a materia». O artigo 29 indica que «sen prexuízo do dis-
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posto no parágrafo primeiro do artigo 21 (se transcorrido o prazo de 6 meses non
se tivese presentado o propietario e o valor en taxación da cousa non fose supe-
rior a 10.000 pesetas, entregarase a quen o achou, previo pago dos gastos), o Esta-
do adquirirá a propiedade de calquera buque, aeronave ou obxecto afundido, sal-
vado ou achado cando o seu propietario faga abandono dos seus dereitos ou non
os exerza nos prazos seguintes: a) Buques ou restos de buques afundidos, ós tres
anos do afundimento. b) Nos demais casos, ós seis meses da promulgación dos
edictos establecidos no artigo 48 desta Lei. c) En canto ás aeronaves e os seus res-
tos, observaranse as normas e prazos sinalados na Lei de 21 de xullo de 1960.
Interromperanse eses prazos no momento en que se solicite a extracción e se inicie
esta no prazo concedido para a mesma, volvendo correr de novo se se suspenden
os traballos, ou ó finalizar os prazos concedidos pola Autoridade competente.
A Autoridade de Mariña, unha vez adxudicados os efectos, poñerá estes a dispo-
sición da Facenda Pública para o debido cumprimento das normas establecidas
por esta Lei e polas que regulen o Patrimonio do estado». No artigo 59 sinálase
que «Os extractores que teñan aboado a cantidade sinalada como prezo da con-
cesión poderán dispoñer libremente dos efectos extraídos.
Quedan exceptuados da libre disposición e estarán suxeitos ás normas especiais
que regulen a materia ou que se establezan no contrato, as armas, municións e
explosivos, os efectos suxeitos a monopolio, as cousas de valor arqueolóxico e
artístico e aquelas que a Mariña, ó efectuar a adxudicación, se tivesen reservado,
así como todas aqueloutras cuxo comercio non sexa libre».

• O vixente Códico Civil, publicado por Lei do 26 de maio de 1889 (Gaceta de Madrid
do 28 de maio), establece: «Art. 351. O tesouro oculto pertence ó dono do
terreo no que se atopar. Non obstante, cando for feito o descubrimento en pro-
piedade allea ou do Estado, e por casualidade, a metade aplicarase ó descubridor.
Se os efectos descubertos foren interesantes para as ciencias ou as artes, poderá o
Estado adquirilos polo seu xusto prezo, que se distribuirá en conformidade ó
declarado. Art. 352. Enténdese por tesouro, para os efectos da lei, o depósito
oculto e ignorado de diñeiro, alfaias ou outros obxectos preciosos, cuxa lexítima
pertenza non conste».

• O Decreto 2055/1969, do 25 de setembro, polo que se regula o exercicio de activi-
dades subacuáticas (BOE núm. 232, do 27 de setembro), establece no seu artigo 20
que «…Sen prexuízo dos dereitos establecidos no Código Civil, todo submarinista
ou mergullador que encontre obxectos somerxidos de presunto valor artístico,
arqueolóxico, científico ou material estará obrigado a dar conta diso á autorida-
de local de Mariña, a cal, se se tratase de obxectos artísticos ou arqueolóxicos,
comunicará inmediatamente o achado á Delegación Provincial do Ministerio de
Educación e Ciencia e faralle entrega dos obxectos achados ós efectos oportunos.
De igual maneira, e ós efectos expresados, deberá pórse en coñecemento das
autoridades militares ou civís, de acordo coas súas competencias respectivas,
cando o achado tiver lugar como consecuencia de actividades subacuáticas en
embalses, ríos ou cursos de auga do interior».

• A orde do 9 de xullo de 1947, dando normas ós comandantes de marina sobre
achados de obxectos arqueolóxicos no mar (Diario Oficial de Marina núm.153, do
11 de xullo), establece:
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Artigo 60. Dereito a premio45

1 O descubridor e o propietario do terreo no que se atopase un achado
casual terán dereito a percibir da Xunta de Galicia en concepto de premio
unha cantidade igual á metade do valor que en taxación legal se atribúa,
que se distribuirá entre eles por partes iguais. A valoración será realizada
pola Comisión Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para
Galicia. Polo que se refire a bens inmobles, estes non terán dereito a premio.

2 O incumprimento das obrigas previstas no artigo anterior privará ó descu-
bridor e, se é o caso, ó propietario do terreo do dereito a premio, e os
obxectos quedarán depositados no museo que determine a Consellería de
Cultura, con independencia das sancións que procedan.

Artigo 61. Requisitos e autorizacións46

1 Os requisitos para realizar e dirixi–las actividades arqueolóxicas axusta-
ranse ó establecido regulamentariamente. Requirirase a presentación dun
proxecto que conteña un programa detallado e coherente, que acredite a
conveniencia e o interese científico da intervención e avale a idoneidade 140

«Correspondendo á Comisaría Xeral de Escavacións Arqueolóxicas a conservación
e defensa do noso Patrimonio Arqueolóxico, e ante a posibilidade de que poidan
aparecer achados submarinos desta natureza, dos que non teña o debido coñece-
mento o organismo estatal competente na materia, disponse:
Ó ter noticia os Comandantes Militares de Mariña de calquera obxecto arqueoló-
xico aparecido en achados submarinos, dentro dos límites da súa Provincia Maríti-
ma, poñeranse en comunicación coa Comisaría Provincial correspondente de Esca-
vacións Arqueolóxicas, co obxecto de que tales achados sexan depositados no
Museo máis próximo, evitándose así o deterioro que puidesen sufrir».

• Véxase ás notas ó artigo 56 da presente Lei.

45 • Véxase o Decreto 112/1992, do 30 de abril, polo que se crea a Comisión Superior
de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia (DOG núm. 90, do 13 de
maio). Texto reproducido neste libro (§16º.).

• Véxase o artigo 80 da Lei de 16 de decembro de 1954, sobre Expropiación Forzo-
sa (BOE núm. 351, do 17 de decembro), reproducido nas notas ó comezo do Títu-
lo III desta Lei.

46 • A Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado e da mariña mercante (BOE
núm. 283, do 25 de novembro) establece no parágrafo 2 do artigo 62: «Os proxectos
de dragado portuarios, mesmo os executados pola Autoridade Portuaria, incluirán un
estudio de avaliación dos seus efectos sobre a dinámica litoral e a biosfera mariña, así
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como, cando proceda, sobre a posible localización de restos arqueolóxicos. Solicitara-
se informe das administracións competentes en materia de pesca e de arqueoloxía». 

• En relación co sentido negativo do silencio administrativo no procedemento para
a realización e dirección de actividades arqueolóxicas, véxase o artigo 2 da Lei
6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da comunidade autónoma de
Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (DOG núm. 135, 12 de xullo).

§4º

técnica do arqueólogo director. Asemade, as solicitudes presentadas por
persoas físicas estranxeiras deberán estar avaladas por unha institución
científica en materia de arqueoloxía radicada no seu país.

2 As solicitudes deberán ir con autorización do propietario do terreo.

3 Na resolución pola que se concede a autorización indicaranse as condi-
cións ás que deben suxeitarse os traballos así como o museo no que debe-
rán depositarse os materiais e a documentación escrita ou gráfica comple-
mentaria correspondente, e concederase sen prexuízo doutras autoriza-
cións ou licencias que fosen necesarias por aplicación da lexislación urbanística.

4 A responsabilidade polos danos e perdas que puidesen resultar da execu-
ción de actuacións arqueolóxicas recaerá sobre o solicitante da autoriza-
ción para a realización delas e, se é o caso, sobre outros posibles implicados.

Artigo 62. Responsabilidade na dirección e destino dos achados
arqueolóxicos

1 O arqueólogo director dos traballos asumirá persoalmente a dirección
daqueles.

2 Os bens materiais procedentes das actuacións arqueolóxicas autorizadas,
así como toda a documentación escrita e gráfica que permita o adecuado
tratamento museográfico dos fondos, deberán ser depositados nos muse-
os que designe a Consellería de Cultura. Ata que os obxectos sexan entre-
gados nos devanditos centros, ó titular da autorización seranlle aplicables
as normas de depósito legal.

3 Unha vez depositados os materiais e presentada a memoria correspon-
dente a cada actuación, estes quedarán a disposición do público en xeral,
co fin de facilitar outros estudios e investigacións.
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Artigo 63. Intervencións arqueolóxicas por obras en conxuntos históri-
cos, zonas arqueolóxicas ou depósitos catalogados ou inven-
tariados47

1 Cando, como requisito previo para a realización de calquera tipo de obra
que afecte un conxunto histórico, zona arqueolóxica ou depósitos catalo-
gados ou inventariados, a Consellería de Cultura ou a figura de planea-
mento vixente determine a necesidade de realizar intervencións arqueo-
lóxicas, o promotor presentará un proxecto arqueolóxico de acordo co que
se establece no artigo 61 da presente lei.

2 Se se trata dun particular, a Consellería de Cultura colaborará no financia-
mento do custo da execución do proxecto. Se o promotor da obra é unha
Administración pública ou concesionario, o custo das intervencións
arqueolóxicas será asumido integramente pola entidade promotora.

47 • Véxase os artigos 25.1º, 56.2º e 83.4º da presente Lei.

• Sobre as reclamacións de cantidade por intervencións arqueolóxicas, véxase as
Sentencias núm. 612 do 18 de abril de 2002 e núm. 621 do 24 de abril do 2002 da
Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Véxase tamén a Sentencia núm. 377/1993, do 4 de xuño, do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.

• Véxase a Sentencia 854/1995, do 1 de septembro do Tribunal Superior de Xustiza
de Andalucía, sobre taxas por autorizaciones arqueolóxicas e a Sentencia do 1 de
febreiro 1997 do Tribunal Supremo, sobre limitacións o uso do artigo 43 da Lei do
Patrimonio Histórico Español.

• O artigo primeiro do Decreto 3741/1974, do 20 de decembro (BOE, núm. 59, do 10 de
marzo de 1975), establece que «…se declaran monumentos histórico–artísticos de
carácter nacional os gravados rupestres existentes na provincia de Pontevedra que a
continuación se relacionan:

1. «Monte das Croas» (Santa María de Sela, As Neves).

2. «Outeiro da Xesta» (San Esteban de Sayar, Caldas de Reis).

3–7. Couto de Penalba: «Pedra da Serpe»; «Laxe do Pombal», «Laxe da Rotea de Mendo»,
«Pena da Carballeira do Pombal», «Pedra Escorregadeira da Raposeira» (San Miguel de
Campo, Campolameiro).

8–12. Monte Ardegán: «Espedregueira», «Rozas», «Rozas. Monte das Pías»; «Saídos de
Rozas. Outeiro do Testo», «A Pedrosa» (San Cristovo de Couso, Campolameiro).

13. Monte Fontenla: «Pedra da Bullosa» (Santa Mariña das Fragas, Campolameiro).
14–22. «Campo de Matabois» (Santiago de Morillas, Caneda, Campolameiro).
23–29. «Chan de Carballeda», «Laxe da Forneiriña», «Laxe da Ponte de Pena Furada»; Pare-

des: «Outeiro do Cogoludo»; «Outeiro das Ventaniñas», «Outeiro Furado», «Rega
Vales ou Regato do Palmar». (Armanda Palaceiros, Campolameiro).
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30. «Monte Peralta». (San Ciprián de Aldán, Cangas).
31–33. «Castelo»; Piñeiro: «O Lago» «Prado do Pazo». (Santa María do Darbo, Cangas).
34–38. «Pombal»; Nerga: «Eirexiña ou As Aeiras»; Donón: «As Cortes», «Outeiro do Mouro»,

«Cabo do Home. Monte do Facho» (Santo Andrés de Hío, Cangas).

39. «Tuiriz» (San Xoán de Tuiriz, Vila de Cruces).

40–42. «Proximidades do campo de fútbol», «Aragunde. Tallarina», «Outeiro do Barral. Torre
do Barral» (San Miguel de Catoira, Catoira).

43. «Oeste» (Santa Eulalia de Oeste, Catoira).

44. «Fraga das Ferraduras» (San Juan de Cerdedo, Cerdedo). 
45. «Montes de Parada» (San Pedro de Parada, Cerdedo).
46. Tamonde: «A Laxa. Veiga do Chan» (Santa Mariña de Tamonde, Cercedo).

47–48. Monte Churumal: «Pedra Redonda das Cuadas dos Mouros», «Monte Pedreira» (San
Miguel de Carballedo, Cotobade).

49–63. Castro da Cividade: «Pedra dos Mouros ou Eira dos Mouros»; Fentáns: «Coto da Casa
da Vella», «Chan da Balboa. Rozas Vellas», «Laxe dos Cebros», «Laxe do Cuco», «Laxe
do Coto da Braña», «Laxe da Portela de Rozas Vellas», «Pedra das Ferraduras», «Pedra
do Outeiro da Mo. Laxe da Casa da Vella»; Cutián: «Couto do Pandeiro», Fonte Mos-
cosa. Outeiro dos Soles: «Pedra do Regato da Raposeira»; Outeiro do Cuco: «Laxe do
Cuco»; «Pedra do Lombo da Costa», «Carballeira de San Xusto», «Eira dos Mouros»
(San Xurxo de Sacos, Cotobade).

64. «Laxe da Portela da Crus» (Santa María de Sacos, Cotobade).
65–66. Fonte do Lagarto: «Pedra do Coto do Outeiro», «Laxe» (San Pedro de Tenorio, Cotobade).
67–68. Casanova: «Portooval»; «Peniceira» (San Andrés de Valongo, Cotobade).
69–72 Atalaia: «Portela da Laxe»; Costa: «Laxe das Coutadas»; Monte da Rocha: «Montiño»,

«Laxe das Chaves de San Pedro» (Santiago de Viascón, Cotobade).

73. «Castro de Codesás» (Santa María Magdalena, Forcarei).
74. «Outeiro de Cuspe. Laxa das Buratas», (San Miguel de Presqueiras, Forcarei).

75. «Coto do Galo» (Santo Adrián de Calvos, Fornelos de Montes).

76–77. «Pena da Carballeira», «Campo do Xastre» (San Pedro de Ferreiroa, Agolada).
78. «Aián Picurela» (San Mamede de Trabancas, Agolada).

79. «Monte As Pinceiras» (San Martín de Borreiros, Gondomar).
80. «Monte de Santo Antoniño» (San Cristovo de Couso, Gondomar).
81. «Monte Galiñeiro» (Santa Martía de Vincios, Gondomar).

82. «Castro de Santa Tegra». (Santa María de la Guardia, A Guardia).

83. Parada de Alpériz. Monte Fonteiriña «Altar do Sol» (Santa María de Parada, Lalín).

84. «Ermita de Santo Antonio» (San Martín de Berducido, A Lama).

85–87. Catoarena: «Pornedo»; «Carballas», «A Subidá» (Santa María do Porto, Marín).
88–92. «Champás», «La Carrasca», «La Carballeda», «Sobre Champás», «Moreira», (San Xulián

de Marín de Arriba, Marín).
93. «Godalleira» (San Xurxo de Mogor, Marín).

94–99. «Finca de Cazolas», «Laberinto de Mogor», «Os Campiños», «Teixugueira. Monte de
Arriba», As Fontiñas: «Pedra dos Mouros»; «Outeiro» (San Jorge de Mogor, Marín).

100. «Armenteira. Monte Castrove» (Santa María de Armenteira, Meis).

101. Castro de Montealegre: «El Degollador» (San Pedro de Domaio, Moaña).
102–104. Reibón: «Pozo Garrido»; «A Pegada de San Pedro», «Pedra dos Barcos» (Santa Eulalia

de Meira, Moaña).
105. «Os Remedios ou Os Castros» (San Xoán de Tirán, Moaña).
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106. Conles: «Xan de Deus» (San Martín de Laxe, Moraña).
107–108. Saídos de Rozas: «Outeiro das Pías», «Outeiro do Testo» (Santa Xusta de Moraña, Moraña).

109. «Monte da Cividade» (San Pedro de Batalláns, As Neves).
110. Fental: «Minada» (Santiago de Ribartene, As Neves).

111–112. «Rocha», «Monte Cara do Home» (San Xoán de Rubios, As Neves).
113–114. «Mouro», «Citania de Altamira» (Santa María de Taboexa, As Neves).

115. Monte do Tarrastal: «Outeiro das Campas» (Santa Eulalia de Camos, Nigrán).

116–118. «Candoza», «Bouciña», «Campo do Calvo» (Santa Uxía de Mougás, Oia).
119. Portecelo: «Laxe do Lapón» (San Mamede de Pedornes, Oia).
120. «Coto dos Mouros» (San Miguel de Villadesuso, Oia).

121–130. «Laxe das Cruces dos Carballiños», «Longo do Souto», «Monte do Espiño», «Pino Novo»,
«Pedra Sardiñeira», «Volta do Rego Novo», «Rego Novo», «Outeiro da Pía», «Sitio dos
Lavadouros», Monte Rebordiño: «Pedra das Tenxiñas» (San Saturnino de Amoedo,
Pazos de Borbén).

131–134. Monte de Cepeda. Faipa: «Cavada de Santiago», «Ferreira», «Valongo», Valongo: «Coto
do Castro» (San Pedro de Cepeda, Pazos de Borbén).

135–136. «Casa da Rapadoira», «Couto da Lameira» (San Pelagio de Moscoso, Pazos de Borbén).
137–138. «Monte Galleiro», «Montecelo» (San Martiño de Nespereira, Pazos de Borbén).

139. Coto Romeo: «Pedra Raposeira» (Santa María de Pazos de Borbén, Pazos de Borbén).

140–141. «Castro de Troña», «Chan da Gándara» (Santa María de Pías, Ponteareas).

142–143. «Pena de Chan Grande», «Couto das Sombriñas–Outeiro do Pío–Outeiro da Siribela»
(Santa María de Tourón, Pontecaldelas). 

144. «Tomada de Martínez. Mato dos Couselos. Pedra dos Couselos» (San Martiño de Xus-
táns, Pontecaldelas).

145. «Casaldourado» (San Salvador de Lérez, Pontevedra).
146–148. «Pedra do Casal», «Placeres», «Carballeira. Propiedade de Dona Marina» (Santo Andrés

de Lourizán, Pontevedra).
149. «Rañadoiro. Chan das Cruces» (Santa María de Ponte Sampayo, Pontevedra).

150–154. «Cachada do Vello», «Cova Penedo do Mato do Fondo», «A Esculca. Lastra. Laxe do
Outeiro do Mato das Cruces», «Regato dos Buracos. Outeiro da Mina», «Carramal.
Pozo da Escribana. Penedo de Vilar de Matos» (San Martiño de Salcedo, Pontevedra).

155. As Eiriñas. Xartán. Gato Morto: «Penedo da Argoenxa» (Santa María de Xeve, Pontevedra).

156. «Monte Castelo» (Santo Estevo de Cans, Porriño).

157. «Finca Esperón» (San Roque de Combarro, Poio).
158–162. Lagoa. Camiño da Bioqueira: «Outeiro dos Carballiños»; Montecelo: «Laxe das Lebres»,

«Pedra Grande de Montecelo», «Laxe do Xugó. Laxe das Picadas»; «Lourido» (San Sal-
vador de Poio, Poio).

163–166. Monte do Cruxeiro: «Outeiro da Burata», Outeiro da Pedra Furada: «Pedra Escorrega-
doira»; «Teixugueira Pedra da Miñota», «Teixugueira. Pedra da Tomada da Xirona»
(Santa María de Samieira, Poio).

167. «Couto do Corno» (Santo Andrés de Cedeira, Redondela).
168. «Monte do Castro» (Santo Estevo de Negros, Redondela).

169–170. «Monte da Peneda», «Nogueira» (Santa María do Viso, Redondela).

171. Castro: «Primadorna» (Santiago de Breixa, Silleda).

172. «Pedra dos Riscos» (San Salvador de Sotomaior, Sotomaior).

173. «Capela de San Lorenzo» (San Cristovo de Goián, Tomiño).
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174. «Rozacús» (O Sagrario de Randufe, Tui).

175. Xesteira: «Penouco de Campo Redondo ou Eira dos Moros» San Miguel de Valga, Valga).

176–177. «Dobesa de Fregoselo», «San Lourenzo» (San Salvador de Coruxo, Vigo).
178. Godesende: «Pedra das Augas» (San Salvador de Teis, Vigo).

179. «Travexada» (San Adrián de Gobres, Vilaboa).
180–184. «Outeiro das Laxes II», «Outeiro dos Apañados», «Outeiro da Mina», «Puncariño», «Outei-

ro das Laxes I» (Santo Andrés de Figueirido, Vilaboa).
185. «Paredes» (San Martiño de Vilaboa, Vilaboa).

186. Trabanca da Torre: «Monte e Piedra de Meán» (Santa Eulalia de Alora de Arealonga,
Vilagarcía de Arousa).

187. «Os Ballotas. Torre dos Meadelos» (San Xinés de Bamio, Vilagarcía de Arousa).

188. «Monte Lobeira» (San Pedro de Cornazo, Vilanova de Arousa».

189–190. «Couto da Cobra», «Pedra Cabalaria» (San Salvador Maceira, Covelo).

191–194. «Laxe dos Homes», «Outeiro dos Campiños», «Outeiro do Casal», «Outeiro do Galiñeiro
(Santa María de Cequeril, Cuntis).

195. «Cartas de Fora» (Santa María de Cuntis, Cuntis).



Artigo 64. Definición
Integran o patrimonio etnográfico de Galicia os lugares e os bens mobles e
inmobles, así como as actividades e os coñecementos que constitúan formas
relevantes ou expresión da cultura e modos de vida tradicionais e propios do
pobo galego nos seus aspectos materiais e inmateriais.

Artigo 65. Protección dos bens inmateriais
Teñen valor etnográfico e gozarán de protección aqueles coñecementos, acti-
vidades, prácticas, saberes e calquera outra expresión que proceda de mode-
los, técnicas, funcións e crenzas propias da vida tradicional galega.
Cando estean en previsible perigo de desaparición, perda ou deturpación, a
Consellería de Cultura promoverá e adoptará as medidas oportunas condu-
centes ó seu estudio, documentación científica e á súa recollida por calquera
medio que garanta a súa transmisión e posta en valor.

Título IV
Do patrimonio etnográfico48

48 • Véxanse as notas ó artigo 51 da presente Lei

• Véxase o Decreto 41/1992, do 6 de febreiro, polo que se crea a Comisión Técnica de
Etnografía (DOG núm. 33, do 18 de febreiro).

• Véxase o Decreto 111/1993, do 22 de maio, polo que se recoñece ó Museo do Pobo
Galego como centro sintetizador dos museos e coleccións antropolóxicas de Galicia
(DOG núm. 102, do 1 de xuño).

• Véxase o Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa
vixente en materia de artesanía (DOG núm. 185, do 24 de setembro).

• A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza (DOG núm. 171, do 4
de setembro, establece: «Artigo 13: 1. Os monumentos naturais son espacios ou
elementos da natureza constituídos basicamente por formacións de notoria singu-
laridade, rareza ou beleza que merecen ser obxecto dunha protección especial.
Consideranse tamén monumentos naturais as formacións xeolóxicas e demais ele-
mentos da xea, así coma os depósitos paleontolóxicos, que reúnan un interese
especial pola singularidade ou importancia dos seus valores científicos, culturais ou
paisaxísticos. 2. Nos monumentos naturais só se admitirán os usos ou actividades
que non poñan en perigo a conservación dos valores que motivaron a súa declaración…
Artigo 15: 1. As paisaxes protexidas son espacios que, polos seus valores singula-
res, estéticos e culturais ou ben pola relación harmoniosa entre o home e o medio
natural, sexan merecedores de protección integral. Disposición adicional oitava:
1. A declaración de espacio natural protexido será compatible coa declaración de
ben de interese cultural. 2. Nestes supostos, a Consellería de Medio Ambiente e a
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Consellería de Cultura establecerán os medios de coordinación necesarios para
conseguir unha adecuada planificación e financiamento».

• A Sentencia do 18 de maio do 1987, da Sala do Contencioso Administrativo do Tri-
bunal Supremo (RJ 1987\3611), establece no seu fundamento de dereito Terceiro,
que: «…o propietario do edificio en construcción, segundo se desprende do escri-
to de demanda, foi o que, coñecedor da existencia do Portal barroco, do que for-
maban parte, ademais, dous escudos e un nicho cun Santo (San Francisco), proce-
deu a negociar a compra do mesmo e a verificar o seu traslado á súa construcción
de Cuenca; co que se veu vulnerar a disposición contida no artigo 1º. do Decreto
de 14 de Marzo de 1963 (RCL 1963\662 e NDL 23197), que establece que os pro-
pietarios posuidores ou usuarios de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos
de xustiza e demais pezas e monumentos de análoga índole con antigüidade de
máis de cen anos, non poderán cambialos de lugar nin realizar obras ou repara-
ción ningunha sen previa autorización do Ministerio de educación Nacional, hoxe
do de Cultura. Polo que sendo a portada trasladada, segundo os informes, do
antigo Convento dos Franciscanos de Valera de Abajo, con antigüidade estimada
do século XVII, resulta evidente que tal traslado sen autorización resultaba prohi-
bido e non podía o portal e as pedras armeiras pasar a formar parte do edificio do
interesado na Capital».

• Durante a 32ª reunión da Conferencia Xeral da UNESCO, en París, aprobouse o 17
de outubro de 2003 a «Convención para a Salvagarda do Patrimonio Cultural
Inmaterial». O texto completo da Convención (non ratificado por España), pode
consultarse en: http://www.unesco.org/confgen/2003/intangible/es

Artigo 66. Bens inmobles de carácter industrial
A tódolos bens de carácter etnográfico que constitúan restos físicos do pasa-
do tecnolóxico, productivo e industrial galego que sexan susceptibles de seren
estudiados con metodoloxía arqueolóxica seralles aplicable o disposto nesta
lei para o patrimonio arqueolóxico.
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Artigo 67. Definición e funcións dos museos49

1 Os museos son institucións de carácter permanente, abertas ó público e
sen finalidade de lucro, orientadas á promoción e ó desenvolvemento cul-
tural da comunidade en xeral, por medio da recollida, adquisición, inven-
tario, catalogación, conservación, investigación, difusión e exhibición, de
xeito científico, estético e didáctico, de conxuntos e coleccións de bens
patrimoniais de carácter cultural que constitúen testemuños das activida-
des do ser humano ou do seu contorno natural, con fins de estudio, edu-
cación, gozo e promoción científica e cultural.

2 Son funcións dos museos:

a. A conservación, catalogación, restauración e exhibición ordenada das
coleccións.

b. A investigación no ámbito das súas coleccións, da súa especialidade ou
do seu respectivo contorno cultural.

c. A organización periódica de exposicións científicas e divulgativas de
carácter temporal.

d. A elaboración e publicación de catálogos e monografías dos seus fondos.
e. O desenvolvemento dunha actividade didáctica respecto dos seus contidos.
f. Calquera outra función que nas súas normas estatutarias ou por disposición

legal ou regulamentaria se lles encomende.

Título V
Dos museos

49 • Véxase o Decreto 314/1986, do 16 de outubro, polo que se regula o sistema públi-
co de museos da Comunidade Autónoma galega (DOG núm. 218, do 7 de novem-
bro). Texto reproducido neste libro.

• Véxase a Resolución do 14 de decembro de 1989, da Secretaría Xeral Técnica, pola
que se lles dá publicidade ós convenios entre o Ministerio de Cultura e a Comuni-
dade Autónoma de Galicia, sobre xestión de bibliotecas, museos e arquivos de
titularidade estatal (BOE núm. 303, do 19 de decembro), modificada por Resolu-
ción do 22 de novembro de 1994 (BOE núm. 306, do 23 de decembro). Texto repro-
ducido neste libro (§11º.).

• Véxase o Real Decreto 620/1987, do 10 de abril, polo que se aproba o regulamen-
to de museos de titularidade estatal e do sistema español de museos (BOE núm.
114, do 13 de maio; corrección de erros no BOE núm. 251, do 20 de outubro).
Véxase a disposición transitoria segunda da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patri-
monio Histórico Español. Texto reproducido neste libro (§2º.).



• Segundo o disposto no artigo 37 do Texto Refundido da Lei de Propiedade Inte-
lectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes
sobre a materia, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril
(BOE núm. 97, do 22 de abril): «1. Os titulares dos dereitos de autor non poderán
opoñerse ás reproduccións das obras, cando aquelas se realicen sen finalidade
lucrativa polos museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas ou arqui-
vos de titularidade pública ou integrada en institucións de carácter cultural ou
científico, e a reproducción se realice exclusivamente para fins de investigación. 2.
Asemade os museos, arquivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas ou filmotecas
de titularidade pública ou que pertenzan a entidades de interese xeral de carác-
ter cultural, científico ou educativo sen ánimo de lucro, ou a institucións docentes
integradas no sistema educativo español, non precisarán autorización dos titula-
res dos dereitos nin lles satisfarán remuneración polos préstamos que realicen.
Téñase en conta que segundo o artigo 56.2º da dita Lei: «…o propietario do ori-
xinal dunha obra de arte plástica ou dunha fotografía terá o dereito de exposi-
ción pública da obra aínda que esta non fora divulgada, salvo que o autor exclu-
íra expresamente este dereito no acto de alleamento do orixinal. En todo caso, o
autor poderá opoñerse ó exercicio dese dereito, mediante a aplicación, no seu
caso, das medidas preventivas previstas nesta Lei, cando a exposición se realice en
condicións que prexudique a súa honra ou reputación profesional».

• O artigo 60 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (Texto
reproducido neste libro, §2º.), dispón: «1. Quedarán sometidos ó réxime que a
presente lei establece para os bens de interese cultural os inmobles destinados á
instalación de arquivos, bibliotecas e museos de titularidade estatal, así coma os
bens mobles integrantes do Patrimonio Histórico Español neles custodiados». 

• Véxase o artigo 50.1º da presente Lei.

• O Decreto 474/1962, do 1 de marzo, polo que determinados Museos son declara-
dos monumentos históricos artísticos (BOE 9–3 1962), establece: «Artigo primei-
ro.– Decláranse monumentos histórico–artísticos os Museos que a continuación se
relacionan, afectando tamén esta declaración ós edificios en que se atopan insta-
lados, en tanto se destinen á expresada finalidade». … A Coruña: Museo Provin-
cial de Belas Artes; Lugo: Museo Provincial; Ourense: Museo Arqueolóxico Provin-
cial; Pontevedra: Museo de Pontevedra, Museo promonte de Santa Tecla (A Guar-
dia) e Museo Municipal de Castrelos (Vigo).

• O Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da lei de contratos das administracións públicas (BOE núm. 148, do 21
de xuño), establece no artigo 182: «Poderá utilizarse o procedemento negociado
sen publicidade previa cando concorra algunha das circunstancias seguintes, que
terán que xustificarse no expediente: …j) A adquisición de bens mobles que inte-
gran o Patrimonio Histórico Español previa valoración pola Xunta de Calificación,
Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español ou organismo
recoñecido para este efecto das Comunidades Autónomas, que se destinen a
museos, arquivos ou bibliotecas».

• Para un mellor coñecemento dos museos xestionados pola comunidade autónoma
de Galicia, pódese consultar en internet: http://www.xunta.es/conselle/cul-
tura. Para os museos estatais: www.cultura.mecd.es/museos
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• Véxase o Real Decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de propiedade intelectual, regularizando, aclarando e harmoni-
zando as disposicións legais vixentes sobre a materia (BOE núm. 97, do 22 de abril).

• O artigo 1.1º da Directiva 2001/84/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27
de setembro de 2001, relativa ó dereito de participación en beneficio do autor
dunha obra de arte orixinal (DOCE núm. L272/32, do 13 de outubro), dispón que
«os estados membros establecerán en beneficio do autor dunha obra orixinal un
dereito de participación definido como un dereito inalienable e irrenunciable,
incluso por adiantado, a percibir unha porcentaxe sobre o prezo de venda obtido
en calquera revenda da que sexa obxecto a obra trala primeira cesión».

• O artigo 91 (Tipos impositivos reducidos) da Lei 37/1992, do 28 de decembro , do
Imposto sobre o Valor Engadido (BOE núm. 312, do 29 de decembro), establece:
«Aplicarase o tipo do sete por cento as operacións seguintes: …4. As importacións
de obxectos de arte, antigüedades e obxetos de colección, calesquera que sexa o
importador dos mesmos, e as entregas de obxectos de arte realizadas polas
seguintes persoas: 1º. Polos seus autores ou dereitohabientes. 2º. Por empresarios
ou profesionais distintos dos revendedores de oxectos de arte a que se refire o
artigo 136 desta Lei, cando teñan dereito a deducir integramente o Imposto
soportado por repercusión directa ou satisfeito na adquisición ou importación do
mesmo ben. 5. As adquisicións intracomunitarias de obxectos de arte cando o pro-
veedor dos mesmos sexa calesquera das persoas a que se refiren os números 1º e
2º do número 4 precedente».

50 • Véxase o Decreto 326/1996, do 26 de xullo, de regulamentación do Centro Gale-
go de Arte Contemporánea (DOG núm. 156, do 9 de agosto). Texto reproducido
neste libro (§18º.).
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Artigo 68. Colección visitable
Aquela colección que non reúna tódalas características e condicións que cons-
titúen os requisitos necesarios para o seu recoñecemento como museo cuali-
ficarase como colección visitable sempre que os seus titulares faciliten,
mediante un horario accesible e regular, a visita pública e o acceso dos inves-
tigadores, gozando os seus fondos das atencións básicas que garantan a súa
custodia e conservación.

Artigo 69. Creación e regulamentación50

1 A creación, autorización e cualificación dun museo ou dunha colección
visitable farase por acordo do Consello da Xunta, e nel delimitarase o
seu ámbito territorial e contido temático.

2 Os organismos públicos e as persoas físicas ou xurídicas interesadas na cre-
ación de museos ou coleccións visitables promoverán diante da Conselle-
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• Véxase o Decreto 268/2000, do 2 de novembro, polo que se crea o Museo Pedagóxico
de Galicia (DOG núm. 219, do 13 de novembro).

• Véxase o Decreto 238/2002, do 4 de xullo, polo que se crea o Museo Massó depen-
dente da Xunta de Galicia (DOG. núm. 138, do 18 de xullo).

51 • Teñen recoñecida a condición de museo ou colección visitable os seguintes centros:
Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense,
Museo das Peregrinacións, Museo de Belas Artes, Museo do Pobo Galego, Museo Ga-
lego de Arte Contemporánea «Carlos Maside», Museo Militar Rexional, Museo Muni-
cipal «Quiñones de León», Museo Municipal de Ourense, Museo Provincial de Lugo,
Museo Provincial de Pontevedra, Casa das Ciencias, Domus, Museo Arqueolóxico e His-
tórico da Coruña, Museo Catedralicio de Ourense, Museo Catedralicio de Santiago de
Compostela, Museo Catedralicio de Tui, Museo de Arte Sacra das Clarisas de Monforte,
Museo de Arte Sacra de Santa María do Campo, Museo de Historia Natural «Luis Igle-
sias», Museo de Terra Santa, Museo Diocesano de Tui, Museo Diocesano e Catedralicio

ría de Cultura a iniciación do oportuno expediente, no que se incorporará
a documentación e o inventario sobre os fondos e patrimonio co que
conta o promotor, así como o programa e proxecto museográfico, que
incluirá un estudio das instalacións, medios e persoal, da forma que regu-
lamentariamente se determine.

3 Créase na Consellería de Cultura un rexistro xeral administrativo no que se
inscribirán os museos e as coleccións autorizadas en virtude do disposto na
presente lei, e no que se fará consta–la cualificación e a delimitación esta-
blecidas para cada centro.

4 Correspóndelle á Consellería de Cultura, a través dos seus órganos especí-
ficos, a regulamentación, inspección e control de tódolos museos e colec-
cións visitables de Galicia.

Artigo 70. Sistema galego de museos51

1 Constitúe o sistema galego de museos a estructura organizativa e funcional
que regula a integración dos centros e redes museísticas de Galicia nun pro-
grama de vínculos institucionais que articulen de xeito operativo a xestión
cultural e científica dos museos da Comunidade Autónoma. Os seus órganos
rectores e o seu funcionamento estableceranse regulamentariamente pola
Consellería de Cultura.

2 Forman parte do sistema galego de museos tódolos museos e coleccións
visitables que se atopen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
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Artigo 71. Rede de museos
Para os efectos da presente lei, enténdese por rede de museos a trama diver-
sa de titularidades, ámbitos territoriais ou contidos temáticos que afectan os
diferentes museos e coleccións de Galicia, e será establecida regulamentaria-
mente pola Consellería de Cultura.

Artigo 72. Instrumentos e medios dos museos
Tódolos museos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia contarán cun
rexistro para o tratamento administrativo dos fondos, que se reflectirá nun
libro de inscrición. Do mesmo xeito contarán cun inventario e cun catálogo
para o tratamento técnico–científico e a identificación, control, estudio e
difusión do patrimonio moble neles albergado.
Tódolos museos integrados no sistema galego contarán cos medios humanos
e técnicos suficientes para poderen desenvolve–las súas funcións de acordo
coa estructuración en áreas e dotacións que regulamentariamente se establezan.

Artigo 73. Acceso ós museos52

1 A Consellería de Cultura promoverá e garantirá o acceso de tódolos cida-
dáns ós museos públicos sen prexuízo das restriccións que, por mor da con-
servación dos bens neles custodiados, poidan establecerse.

de Mondoñedo, Museo do Mosteiro de San Paio de Antealtares, Museo Etnográfico
«Olimpio Liste», Museo Etnográfico da Limia, Colección visitable Casa do Patrón,
Museo Etnográfico do Cebreiro, Museo Etnolóxico de Ribadavia, Museo Monográfico
do Castro de Viladonga, Parque Etnográfico do Río Arnoia, Casa Museo «Valle– Inclán»,
Casa Museo da Fundación Camilo José Cela, Casa Museo de Rosalía de Castro, Casa
Museo Emilia Pardo Bazán, Colección de Anestesioloxía e Reanimación, Colección de
Gravados Fundación Artes (Ribeira), Colección de Reloxos, Colección Etnográfica do
Colexio Público «Mosteiro de Caaveiro», Fundación Cultural «Otero Pedrayo», Museo
«Casa de la Troya», Museo Comarcal da Fonsagrada, Museo da Citania de Santa Tegra,
Museo da Colexiata de Xunqueira de Ambía, Museo da Colexiata do Sar, Museo da Pre-
historia e Arqueoloxía de Vilalba, Museo da Terra de Melide, Museo das Mariñas,
Museo de Arte Sacra de Iria Flavia, Museo de Arte Sacra de Santa Clara, Museo de Arte
Sacra de Vilanona de Lourenzá, Museo de Nosa Señora da Antiga, Museo Diocesano de
Lugo, Museo do Humor de Fene, Museo do Moucho, Museo Etnográfico e da Historia
de San Paio de Narla, Museo Etnográfico Sotelo Blanco, Museo Galego do Xoguete,
Museo Histórico de Sargadelos, Museo Municipal «Forte San Damián», Museo Munici-
pal «Manuel Torres», Museo Municipal «Ramón Mª Aller Ulloa», Museo Municipal de
Ponteareas, Museo Parroquial de Monterroso, Museo Parroquial de San Martiño de
Mondoñedo, Museo Provincial do Mar, Sala Museo Laxeiro, Museo Pedagóxico de Gali-
cia. Colección etnográfica e do Viño de Cambados. Museo Massó.

52 • Véxase o Decreto 320/1992, do 12 de novembro, polo que se fixan os prezos públi-
cos percibidos pola Xunta de Galicia nos arquivos e museos xestionados pola Comu-
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nidade Autónoma de Galicia e nos de titularidade autonómica (DOG núm. 231, do
26 de novembro), modificado polo Decreto 295/1994, do 30 de setembro (DOG
núm. 199, do 14 de outubro). Texto reproducido neste libro (§17º.).

• Sobre accesibilidade e supresión de barreiras en edificios de uso público, véxase a Lei
8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG. núm. 166, do 29 de agosto). Por Decreto 35/2000, do 23
de xaneiro, apróbase o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de acce-
sibilidade e supresión de barreiras, o cal establece no artigo 27.2º que «Considéranse
incluídos dentro deste epígrafe de edificios de uso público, xunto a outros de nature-
za semellante, os seguintes: …Museos, arquivos, bibliotecas e salas de exposicións», e
no artigo 29 disponse: «1. Deberán cumpri–las determinacións contidas no regula-
mento e no código de accesibilidade as obras de restauración, rehabilitación, amplia-
ción ou reforma de edificios que comporten un cambio de uso ou afecten un 20% ou
máis da superficie inicial do edificio. A existencia de reformas fraccionadas non impe-
dirá a aplicación deste precepto cando a suma delas teña algunha das características
citadas. 2. Poderán quedar exentos do previsto na punto anterior aquelas ampliacións
ou reformas que requiran medios técnicos ou económicos desproporcionados. Consi-
dérase que se requiren medios técnicos ou económicos desproporcionados cando o
orzamento das obras que se van realizar para adaptar un espacio, instalación ou ser-
vicio dunha edificación sexa superior en máis dun 50% ó custo que resultaría de rea-
liza–las obras necesarias para facelos practicables. Esta circunstancia deberá xustificar-
se na documentación do proxecto cun estudio comparativo dos custos. Neste caso, os
espacios e elementos dos edificios ampliados ou reformados serán como mínimo prac-
ticables. 3. Con independencia das ampliacións ou reformas anteriormente citadas os
edificios de uso público existentes deberán adaptarse gradualmente ás normas sobre
accesibilidade previstas neste regulamento de acordo coas seguintes regras e condi-
cións: … b) Ós inmobles que se encontren declarados bens de interese cultural ou
incluídos nos catálogos municipais de edificios protexidos non lles será de aplicación o
disposto neste regulamento, sempre que as modificacións necesarias afecten elemen-
tos obxecto de protección.
Neste suposto, procederase á realización dun programa de accesibilidade, que terá
por obxecto mellora–la accesibilidade e a eliminación daquelas barreiras arquitectó-
nicas que non precisen a realización de obras que afecten elementos protexidos. Nes-
tes casos, habilitaranse as axudas técnicas necesarias para que estes edificios se ade-
cuen, na medida no posible, para a súa visita por persoas con limitacións ou con mobi-
lidade reducida».

• Sobre garantía do Estado para obras de interese cultural, véxase a disposición adicio-
nal 9ª da Lei do Patrimonio Histórico Español (citada), desenvolvida polo Real Decre-

2 A Consellería de Cultura establecerá as condicións que rexerán o acceso e
a visita pública ós museos do sistema galego e, de acordo cos titulares das
diferentes redes, a outros museos e coleccións visitables, e regulará os
horarios de apertura ó público, para facilita–lo coñecemento e gozo dos
bens culturais neles expostos, ou para a súa investigación, conforme os
obxectivos e as funcións determinados nesta lei.
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Artigo 74. Reproduccións53

1 A Consellería de Cultura, respecto dos museos do sistema galego, esta-
blecerá as condicións para autoriza–la reproducción por calquera proce-
demento dos obxectos neles custodiados.

2 Toda reproducción total ou parcial con fins de explotación comercial ou de
publicidade de fondos pertencentes a coleccións de museos de titularida-
de estatal xestionados ou de titularidade autonómica deberá ser formali-
zada mediante convenio entre as administracións implicadas.

to 1680/1991, do 15 de novembro (BOE núm. 285, do 28 de novembro). Os compro-
misos outorgados polo Estado respecto a tódalas obras ou conxuntos de obras cedi-
das temporalmente para a súa exhibición en institucións de competencia exclusiva do
Ministerio de Educación, Cultura e Deportes e os seus Organismos autónomos, veñen
fixados anualmente na Lei de orzamentos.

53 • O artigo 37 do texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, aprobado polo
real decreto lexislativo 1/1996 do 12 de abril (BOE núm. 97, do 22 de abril), esta-
blece: «1. Os titulares dos dereitos de autor non poderán opoñerse ás reproduc-
cións das obras, cando aquelas se realicen sen finalidade lucrativa polos museos,
bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas ou arquivos de titularidade públi-
ca ou integradas en institucións de carácter cultural ou científico, e a reproducción
se realice exclusivamente para fins de investigación. 2. Así mesmo, os museos,
arquivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas ou filmotecas de titularidade públi-
ca ou que pertenzan a entidades de interese xeral de carácter cultural, científico
ou educativo sen ánimo de lucro, ou a institucións docentes integradas no sistema
educativo español, non precisarán autorización dos titulares dos dereitos nin lles
satisfarán remuneración polos préstamos que realicen».

• Sobre a materia de convenios, téñase en conta:

– Resolución do 8 de abril de 1991 pola que se fai público o acordo do Consello
da Xunta de Galicia, do 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperación
con outros entes públicos e de colaboración con particulares (DOG. núm. 82,
do 30 de abril).

– Decreto 229/2002, do 4 de xullo, polo que se regula o rexistro de convenios
que celebre a Xunta de Galicia, organismos autónomos e entes de dereito
público dependentes dela con outras administracións ou outros entes de
dereito público. (DOG núm.. 134, do 12 de xullo).
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Artigo 75. Definición

1 Constitúen o patrimonio bibliográfico de Galicia os fondos e as coleccións
bibliográficas e hemerográficas, e as obras literarias, históricas, científicas
ou artísticas, impresas, manuscritas, fotográficas, cinematográficas, fono-
gráficas e magnéticas, de carácter unitario ou seriado, en calquera tipo de
soporte e independentemente da técnica utilizada para a súa creación ou
reproducción, das que non conste a existencia de polo menos tres exem-
plares en bibliotecas ou servicios públicos.

2 Así mesmo, forman parte do patrimonio bibliográfico de Galicia as obras
con máis de cen anos de antigüidade, incluídos os manuscritos, así como
os fondos que por algunha circunstancia formen un conxunto unitario,
independentemente da antigüidade das obras que o conforman.

Título VI
Do patrimonio bibliográfico54

54 • Véxase a Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia (DOG. núm.174,
do 8 de setembro).

• Véxase o Decreto 276/1999, do 21 de outubro, polo que se regula a composición
e as funcións do consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia
(DOG.núm.211, do 2 de novembro), corrección de erros no DOG. núm. 240 do 15
de decembro.

• Véxase o Decreto 294/2002, do 17 de outubro, polo que se constitue e regula a
composición e funcións do Consorcio do Audiovisual de galicia (DOG. núm. 208,
do 28 de outubro), corrección de erros no DOG. núm. 221, do 15 de novembro de
2002.

• Véxase o Decreto 7/2003, do 9 de xaneiro, polo que se crea o Rexistro do Sector
Audiovisual de Galicia (DOG. núm 11, do 17 de xaneiro).

• Véxase o Decreto 210/1989, do 5 de outubro, de creación do Centro Galego de
Artes da Imaxen (DOG. núm. 203, do 23 de outubro).

• Véxase a Orde do 30 de setembro de 1999, pola que se resolve a integración de
centros bibliotecarios na rede de bibliotecas de Galicia (DOG. núm. 209, do 28 de
outubro).

• Véxase a Resolución do 14 de novembro de 2001, da Secretaría Xeral de Investi-
gación e Desenvolvemento, pola que se ordena la publicacón do convenio de cola-
boración asinado o 18 de outubro de 2001 entre a Xunta de Galicia, a través da
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Consellería da Presidencia e Administración Pública, a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria e a Consellería de Cultura Comunicación Social e Turis-
mo, a sociedade anónima Centro de Supercomputación de Galicia e as tres Uni-
versidades de Galicia, para a creación do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Galicia e dos estatutos do citado consorcio (DOG. núm. 228, do 26 de novembro).

• Véxase o Texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril (BOE núm. 97, do 22 de abril).

• Véxase o Real Decreto 281/2003, do 7 de marzo, polo que se aproba o Regula-
mento de Rexistro Xeral da Propiedade Intelectual (DOG. núm 75, do 28 de marzo).

• Véxase a Orde do 20 de novembro de 2001, pola que se establece o Rexistro da
Propiedade Intelectual de Galicia, con sede en Santiago de Compostela, no Cen-
tro Superior Bibliográfico de Galicia, como Rexistro Territorial integrado no Rexis-
tro Xeral da Propiedade Intelectual (DOG. núm 251, do 31 de decembro).

• Véxase o Decreto 196/2001, do 26 de xullo, polo que se regulan as publicacións da
Xunta de Galicia (DOG. núm. 162, do 22 de agosto), modificado polo Decreto
116/2002, do 14 de febreiro (DOG. núm. 68, do 9 de abril).

• Véxase a Lei 14/1989, do 11 de outubro, de bibliotecas (DOG núm. 204, do 24 de
outubro).

• Sobre o furto de bens do parimonio bibliográfico, véxase a Sentencia
núm.189/2003, do 12 de febreiro, da Sala 2ª do Tribunal Supremo, no Recurso de
Casación núm. 1915/2001, relativa á restitución de libros sustraios na Biblioteca
Diocesana de Zaragoza.

• Véxase o Real Decreto 582/1989, do 22 de maio, polo que se aproba o Regula-
mento de Bibliotecas Públicas do Estado e o Sistema de Bibliotecas (BOE núm. 129,
do 31 de maio).

• Véxase o Decreto 40/1995, do 27 de xaneiro, de Ferias Culturais (DOG.núm.28, do
9 de febreiro).

• Véxase o Decreto 41/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia
de bibliotecas (DOG núm. 36, do 20 de febreiro).

• Véxase o Decreto 43/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia do depósi-
to legal (DOG núm. 36, do 20 de febreiro). Texto reproducido neste libro (§20º.).

• Pode resultar útil a «Guía de Bibliotecas de Galicia 2002», Editada pola Xunta de
Galicia (ISBN 84–453–3393–3).

• Véxase o Decreto 44/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en mate-
ria de censo de asociacións e entidades culturais (DOG. núm. 36, do 20 de febreiro).
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Artigo 76. Definición

1 Constitúen o patrimonio documental de Galicia tódolos documentos, fon-
dos e coleccións de calquera época, reunidos ou non en arquivos existentes
en Galicia e fóra dela, procedentes das persoas ou institucións de carácter
público e privado, que se consideren integrantes del no presente título.

2 Enténdese por documento, para os efectos da presente lei, todo testemu-
ño de funcións e actividades humanas recollido nun soporte perdurable e
expresado en linguaxe oral ou escrita, natural ou codificada. Exclúense os
exemplares non orixinais de obras editadas ou publicadas.

3 Enténdese por arquivo o conxunto orgánico de documentos producidos
ou acumulados polas persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, no
exercicio das súas funcións e actividades, e conservados como testemuño
e garantía dos dereitos e deberes da Administración e dos cidadáns e co-
mo fonte de información xeral para a xestión administrativa e para todo
tipo de investigación. Esta noción corresponde tamén á do fondo do
arquivo. Igualmente, enténdese por arquivo a institución que reúne, cus-
todia, comunica e difunde os fondos de arquivo e as coleccións documen-
tais por medio dos métodos e das técnicas que lle son propias.

4 Enténdese por colección documental, para os efectos da presente lei, o con-
xunto non orgánico de documentos reunido artificialmente en función de cri-
terios subxectivos ou de conservación.

Artigo 77. Contido do patrimonio documental56

1 Integran o patrimonio documental de Galicia:

Título VII
Do patrimonio documental e dos arquivos55

55 • Véxase o Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de
arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG núm. 23, do 1 de febreiro).
Texto reproducido neste libro (§12º.).

• Véxanse as notas ós artigos 26 e 67 da presente Lei.

56 • No parágrafo b, do número 1 deste artigo onde di: «…entidades e institucións de
carácter público, …» enténdese que debería dicir «…entidades e institucións de
carácter político, …». Neste sentido, véxase o artigo 49.3º da Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do Patrimonio Histórico Español. Texto reproducido neste libro (§2º.).
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57 • Véxase o Real Decreto 139/2000, do 4 de febreiro, pola que se regula a composi-
ción funcionamento e competencias da Comisión Calificadora de Documentos
Administrativos (BOE núm. 36, do 11 de febreiro).

a. Os documentos de calquera época xerados, conservados ou reunidos
no exercicio da súa función por calquera organismo de carácter públi-
co existente en Galicia, así como por persoas privadas, físicas ou xurí-
dicas, xestoras de servicios públicos.

b. Os documentos cunha antigüidade superior ós corenta anos xerados, con-
servados ou reunidos no exercicio das súas actividades polas entidades e
institucións de carácter público, sindical ou relixioso e polas entidades,
fundacións e asociacións culturais e educativas de carácter privado.

c. Os documentos cunha antigüidade superior ós cen anos xerados, con-
servados ou reunidos por calquera outra entidade ou persoa física.

2 A Consellería de Cultura poderá declarar constitutivos do patrimonio
documental de Galicia aqueles documentos que, sen alcanzaren a antigüi-
dade indicada nos apartados anteriores, merezan esa consideración.

Artigo 78. Sistema de arquivos de Galicia

1 O sistema de arquivos de Galicia configúrase como o conxunto de órga-
nos, centros e servicios encargados da protección, custodia, enriquece-
mentos, comunicación e difusión do patrimonio documental de Galicia. Os
seus órganos rectores e o seu funcionamento estableceranse regulamen-
tariamente pola Consellería de Cultura.

2 Tódolos arquivos integrados no sistema galego contarán cos medios
humanos e técnicos suficientes para poder cumpri–las súas funcións
propias establecidas na presente lei.

Artigo 79. Rede de arquivos
Para os efectos da presente lei, enténdese por rede de arquivos a trama diver-
sa de titularidades ou ámbitos territoriais que afecten os diferentes arquivos de
Galicia, e será establecida regulamentariamente pola Consellería de Cultura.

Artigo 80. Ciclo vital dos documentos57

1 A Consellería de Cultura regulará o ciclo vital dos documentos das distin-
tas administracións públicas de Galicia, así como a circulación de documen-
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• Véxase o Real Decreto 1164/2002, do 8 de novembro, pola que se regula a con-
servación do patrimonio documental con valor histórico, o control da eliminación
doutros documentos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos
públicos e a conservación de documentos administrativos en soporte distinto ó
orixinal (BOE núm. 274, do 15 de novembro).

58 • O artigo 35, da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27
de novembro), establece que «Os cidadáns, nas súas relacións coas administracións
públicas, teñen os seguintes dereitos: …h) A accederen ós rexistros e arquivos das
administracións públicas nos termos previstos na Constitución e nesta ou outras
leis». Nesta o dereito de acceso a arquivos e rexistros está regulado no artigo 37,
que establece: «1: Os cidadáns teñen dereito a acceder ós rexistros e ós documen-
tos que, formando parte dun expediente, obren nos arquivos administrativos, cal-

tos, as transferencias e a selección destes, a súa valoración e a posterior
destrucción dos non chamados á conservación permanente.

2 Os documentos dos arquivos integrados no sistema de arquivos de Galicia
serán obxecto da pertinente selección para, unha vez rematado o prazo
de vixencia administrativa, determina–la súa eliminación ou, pola contra,
a súa conservación definitiva nun arquivo, de acordo cos seus valores ad-
ministrativos, xurídicos, históricos e legais.

3 Baixo ningún concepto se poderán destruí–los documentos mentres subsista
o seu valor probatorio de dereitos e obrigas das persoas e dos entes públicos.

Artigo 81. Circulación dos documentos

1 O procedemento para o caso de entradas extraordinarias de documentos
por calquera título nalgún dos arquivos do sistema e a súa adscrición en
cada caso ó máis axeitado serán establecidos regulamentariamente.

2 A saída dos documentos depositados nestes arquivos deberáselle comunicar
á Consellería de Cultura como órgano competente en materia de arquivos e
patrimonio documental.

Artigo 82. Acceso á documentación58

Tódalas persoas teñen dereito á consulta dos documentos constitutivos do
patrimonio documental de Galicia e á obtención de información sobre o con-
tido destes, de acordo coa lexislación aplicable na materia.
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quera que sexa a forma de expresión, gráfica, sonora ou en imaxe ou o tipo de
soporte material en que figuren, sempre que tales expedientes correspondan a
procedementos rematados na data de solicitude. 2: O acceso ós documentos que
conteñan datos referentes á intimidade das persoas estará reservado a estas, que,
no suposto de observar que tales datos figuran incompletos ou inexactos, pode-
rán esixir que sexan rectificados ou completados, salvo que figuren en expedien-
tes caducados polo transcurso do tempo, conforme ós prazos máximos que deter-
minen os diferentes procedementos dos que non poida derivarse efecto substan-
tivo ningún. 3: O acceso ós documentos de carácter nominativo que sen incluír
outros datos pertencentes á intimidade das persoas figuren nos procedementos
de aplicación do dereito, salvo os de carácter sancionador ou disciplinario, e que,
en consideración ó seu contido, poidan facerse valer para o exercicio dos dereitos
dos cidadáns, poderá ser exercido, ademais de polos seus titulares, por terceiros
que acrediten un interese lexítimo e directo. 4: O exercicio dos dereitos que esta-
blecen os apartados anteriores poderá ser denegado cando prevalezan razóns de
interese público, por intereses de terceiros máis dignos de protección ou cando así
o dispoña unha lei, debendo, nestes casos, o órgano competente dictar resolución
motivada. 5: O dereito de acceso non poderá ser exercido respecto dos seguintes
expedientes: a) Os que conteñan información sobre as actuacións do Goberno do
Estado ou das comunidades autónomas, no exercicio das súas competencias cons-
titucionais non suxeitas a Dereito Aministrativo. b) Os que conteñan información
sobre a Defensa Nacional ou a Seguridade do Estado. c) Os tramitados para a
investigación dos delictos cando puidera poñerse en perigo a protección dos
dereitos e liberdades de terceiros ou as necesidades das investigacións que se
estean realizando. d) Os relativos ás materias protexidas polo secreto comercial ou
industrial. e) Os relativos ás actuacións administrativas derivadas da política mone-
taria. 6: Rexeranse polas súas disposicións específicas: a) O acceso ós arquivos
sometidos á normativa sobre materias clasificadas. b) O acceso a documentos e
expedientes que conteñan datos sanitarios persoais dos pacientes. c) Os arquivos
regulados pola lexislación do réxime electoral. d) Os arquivos que sirvan a fins
exclusivamente estatísticos dentro do ámbito da función estatística pública. e) O
Rexistro Civil e o Rexistro Central de Penados e Rebeldes e os rexistros de carácter
público que o seu uso estea regulado por unha lei. f) O acceso ós documentos
obrantes nos arquivos das administracións públicas por parte das persoas que
deteñan a condición de deputado das Cortes Xerais, senador, membro dunha
Asamblea lexislativa da Comunidade Autónoma ou dunha Corporación local. g) A
consulta de fondos documentais existentes nos arquivos históricos. 7: O dereito
de acceso será exercido polos particulares de forma que non se vexa afectada a
eficacia do funcionamento dos servicios públicos debéndose, a tal fin, formular
petición individualizada dos documentos que se desexe consultar, sen que caiba,
salvo para a súa consideración con carácter potestativo, formular solicitude xené-
rica sobre unha materia ou conxunto de materias. Non obstante, cando os solici-
tantes sexan investigadores que acrediten un interese histórico, cientifico ou cul-
tural relevante, poderase autoriza–lo acceso directo daqueles á consulta dos expe-
dientes, sempre que quede garantida debidamente a intimidade das persoas. 8:
O dereito de acceso levará consigo o de obter copias ou certificados dos documen-
tos que o seu exame sexa autorizado pola Administración, logo do pagamento, se
é o caso, das exaccións, que estean establecidas legalmente. 9: Será obxeto de
periódica publicación a relación dos documentos obrantes no poder das adminis-
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tracións públicas suxeitos a un réxime de especial publicidade por afectar á colec-
tividade no seu conxunto e cantos outros poidan ser obxeto de consulta polos par-
ticulares. 10: Serán obxecto de publicación regular as instruccións e respostas a
consultas formuladas polos particulares ou outros órganos administrativos que
comporten unha interpretación do dereito positivo ou dos procedementos vixen-
tes para efectos de que poidan ser alegadas polos particulares nas súas relacións
coa Administración».

• Véxase a Resolución do 22 de marzo de 1993, da Secretaría Xeral Técnica da Con-
sellería da Presidencia e Administración Pública e da Asesoría Xurídica Xeral da
Xunta de Galicia, sobre a aplicación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxi-
me xurídico das administracións púlbicas e do procedemento administrativo
común. O acceso dos cidadáns ós rexistros e arquivos das administracións públicas
(DOG núm. 56, do 24 de marzo).

• O Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polo que se aproba o texto articula-
do das bases contidas no capítulo 3º do título II da lei 13/1991, do 9 de decembro,
de taxas, prezos e exaccións reguladoras da comunidade autónoma de Galicia
(DOG n.º 112, do 12 de xuño), establece no artigo 18: «A taxa esixirase de acordo
coa correspondente tarifa: …27: Fotocopias compulsadas de expedientes en poder
da Administración:
Documentos
– Formato DIN A4 (euros/copia) 0,075770
– Formato DIN A3 (euros/copia) 0,189427
– Mínimo 2,62
Planos
– Formato DIN A4 (euros/copia) 0,220998
– Formato DIN A3 (euros/copia) 0,315711
– Formato superior a DIN A3 (euros/copia) 0,410425
– Mínimo 2,62

• Véxase o artigo 18.4º da Constitución Española. Tamén a Lei Orgánica 15/1999, do
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE núm. 298, do 14
de decembro).

• Véxase a Lei orgáncia 4/2001, do 12 de novembro, reguladora do dereito de peti-
ción (BOE núm. 271, do 13 de novembro).

• Véxase o artigo 57, 1º, c) da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Espa-
ñol (citada). Texto reproducido neste libro (§2º.).

• O artigo 25.1º do Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento
parcial da Lei 16/1985, do 25 de xullo, do Patrimonio Histórico Español (citado),
establece que «non se permitirá a consulta pública (no Inventario Xeral de Bens
Culturais) dos datos relativos á situación xurídica, localización e valoración econó-
mica dos bens sen o consentemento expreso do titular…».

• Sobre a consulta de expedientes, libros e documentación das corporacións locais,
véxase os artigos 14 e seguintes do Regulamento de organización, funcionamen-
to e réxime xurídico das corporacións locais, aprobado por Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro (BOE núm. 305, do 22 de decembro).
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• A Sentencia do 19 de maio do 2003 da Sala 3ª do Tribunal Supremo, recolle nos
seus fundamentos xurídicos: …Cuarto: «O artigo 20.1.d) da Constitución recono-
ce e protexe o dereito a comunicar ou recibir libremente información veraz por
calesquera medio de comunicación.
A trascendencia de dito dereito nun sistema democrático, á que o recorrente se
refire, é evidente, …En palabras do Tribunal Constitucional, as liberdades do arti-
go 20 non so son dereitos fundamentais de cada cidadan, senon que significan o
recoñecemento e a garantía dunha institución política fundamental, que é a opi-
nión pública libre, indisolublemente ligada co pluralismo político, que é un valor
fundamntal e un requisito do funcionamento do estado democrático (Sentencia
12/1982, reiterada na Sentencia 20/1990).
Agora ben, a Administración, ó dicta–la resolucion denegatoria de 9 de xaneiro de
1998, non impediu ó periodista recorrente comunicar libremente a informacón veraz
que poseese por calesquera medio de difusión nin correlativamente, recibila libre-
mente ós lectores. O que lle impediu é comproba–la veracidade da súa información,
negándolle o acceso ós arquivos e expedientes administrativos… Este dereito a com-
probala veracidade dunha información é un dereito derivado do artigo 20.1ª.d), pero
que é imprescindible conectar no caso examinado co dereito establecido polo artigo
105, b), que concierne al acceso ós cidadans ós arquivos e rexistros administrativos,…
Esta última norma, como acertadamente dí a Sentancia de instancia, é un dereito de
configuración legal («a lei regulará»), o que comporta a necesidade de acudir ás dis-
posicións que estableceron os requisitos para o seu exercicio…». Quinto: «O transcri-
to precepto (apartado 7º do artigo 37 da Lei 30/1992)… determina verdaderamente
que a petición sexa rechazable… (porque) esixe con toda claridade que a petición dos
documentos que se desexe consultar sexa individualizada, sen que quepa formular
solicitude xenérica sobre unha materia ou conxunto de materias. A solicitude do
recorrente… non é individualizada. Non se concreta nela qué documentos se desexa
consultar…, para comproba–la veracidade da información que se posee e que se
quere comunicar libemente por un medio de difusión».
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Artigo 83. Normas xerais

1 As axudas das administracións públicas para a investigación, documenta-
ción, conservación, recuperación, restauración e difusión dos bens inte-
grantes do Patrimonio Cultural de Galicia concederanse de acordo cos cri-
terios de publicidade, concorrencia e obxectividade e dentro das previ-
sións presupostarias.

2 No outorgamento das medidas de fomento ás que se refire este título,
fixaranse as garantías necesarias para evita–la especulación con bens que
se adquiran, conserven, restauren ou melloren con axudas públicas.

3 As persoas e entidades que non cumpran o deber de conservación esta-
blecido por esta lei non poderán acollerse ás medidas de fomento.

4 A Xunta de Galicia pode propicia–la participación de entidades privadas e
de particulares no financiamento das actuacións de fomento ás que se
refire este título. Se se tratase dun particular, a Consellería de Cultura
poderá colaborar no financiamento do custo da execución do proxecto,
establecéndose regulamentariamente a porcentaxe e as fórmulas de cola-
boración convenientes.

Título VIII
Das medidas de fomento59

59 • Véxase a Orde do 29 de febreiro do 1998 do Ministerio de Economía e Facenda
(BOE núm. 62, do 12 de marzo; rectificacións no BOE núm. 77, do 30 de marzo),
que aclara o alcance da non suxeción e das excepcións (ó IVE) establecidas nos
artigos III e IV do Acordo do Estado Español e a Santa Sede sobre asuntos econó-
micos, do 3 de xaneiro de 1979 (Instrumento de ratificación do 4 de decembro,
BOE núm. 300, do 15 de decembro).

• Véxase o artigo 202 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística
e protección do medio rural (DOG. núm. 252, do 31 de decembro). Texto repro-
ducido neste libro (§6º.).

• Véxase a Decisión núm. 508/2000/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 14
de febreiro de 2000, polo que se establece o «programa Cultura 2000» (DOCE do
10 de marzo), como instrumento único de financiación e programación para a coo-
peración cultural para o período que vai do 1 de xaneiro de 2000 ó 31 de decem-
bro de 2004. Para maior información pódese consultar: http://www.mcu.es/coo-
peración/pcc/index.html.
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5 Cando se trate de obras de reparación urxente, a Consellería de Cultura
poderá conceder unha axuda con carácter de anticipo reintegrable que será
inscrita no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural, no Catálogo do Patri-
monio Cultural de Galicia ou no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de
Galicia, segundo corresponda, e no caso de tratarse de bens inmobles, no
Rexistro da Propiedade, nos termos que regulamentariamente se establezan.

Artigo 84. Investigación, conservación e difusión60

A Xunta de Galicia facilitará o financiamento da conservación, acrecenta-
mento e rehabilitación, así como as actividades de estudio e difusión do seu
patrimonio cultural, dándolle prioridade en todo caso a aquel que estea
declarado de interese cultural ou catalogado.

60 • O artigo 75 da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrati-
vas e da Orde Social (BOE núm. 313, do 31 de decembro), establece: «Un. Coa
denominación «patrimonio.es» encoméndase ós Ministerios de Educación, Cultu-
ra e Deporte e de Ciencia e Tecnoloxía, a través da entidade pública empresarial
Red.es o deseño e posta en marcha dun programa de dixitalización, conservación,
catalogación, difusión e explotación dos elementos do Patrimonio Histórico Espa-
ñol. O obxectivo deste programa é garantir o acceso do maior número posible de
cidadáns a estes bens, fomentar a presencia de contidos de calidade en español na
rede, contribuír á adecuada conservación e catalogación dos elementos patrimo-
niais, contribuír ó impulso do turismo de calidade e facilitar a adecuada utilización
dos bens dixitalizados pola comunidade científica e investigadora, así como pola
comunidade académica e escolar, para o que se encomenda o seu deseño e exe-
cución a organismos públicos. Dous. Para conseguir este obxectivo, o Ministerio
de Educación, Cultura e Deporte e o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía elabora-
rán conxuntamente un plan de dixitalización e difusión dos elementos do Patri-
monio Histórico Español, que se instrumentará a través dun Convenio de colabo-
ración entre ambos os Ministerios. Corresponde á entidade pública empresarial
Red.es, como ente instrumental da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e
para a Sociedade da Información, a posta en marcha e execución de dito plan.
Tres. A entidade pública encargada da execución do plan de dixitalización esta-
blecerá os mecanismos adecuados para garantir a participación doutras Adminis-
tracións públicas titulares de bens susceptibles de dixitalización, así como daque-
loutras entidades públicas ou privadas cuxa participación resulte conveniente para
conseguir o obxectivo do programa. Catro. A entidade pública empresarial xes-
tionará e explotará os fondos dixitalizados nas condicións que se determinen no
convenio de colaboración, debendo axustarse ás directrices que estableza ó res-
pecto o Ministerio de Facenda. Cinco. O Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía pode-
rá alcanzar acordos con outras entidades públicas ou privadas, nos termos previs-
tos nesta disposición, para a extensión do programa de dixitalización a outros
bens de interese cultural cuxa titularidade lles corresponda».
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Artigo 85. Adquisición61

A Xunta de Galicia poderá adopta–las medidas necesarias para o financiamento
da adquisición de bens declarados de interese cultural e catalogados, co fin de
destinalos a un uso xeral que asegure a súa protección. Así mesmo, adoptará as
medidas necesarias para que tales bens teñan acceso preferente ó crédito oficial.

Artigo 86. Investimentos culturais62

1 Para os efectos de concreta–las obrigas establecidas nesta lei, destinarase
un mínimo do 0,15% dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma
para fins de conservación, restauración e rehabilitación do Patrimonio Cul-
tural de Galicia, que será xestionado pola Consellería de Cultura.

• Véxase o Decreto 295/2002, do 17 de outubro, sobre subvencións a fondo perdido
para a reconstrucción protexida de vivendas no medio rural de Galicia (DOG núm.
212, do 4 de novembro).

• Véxase o Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para
rehabilitación de inmobles situados en conxuntos históricos galegos (DOG núm.
83, do 30 de abril)

• O artigo 88 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrati-
vas e da orde social (BOE núm. 313, do 31 de decembro), na redacción dada polo
artigo 76 da Lei 62/2003, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e
da orde social (BOE núm. 313, do 31 de decembro), establece: «A Empresa de
Transformación Agraria, Sociedade Anónima» (TRAGSA) é unha sociedade esta-
tal… que cumpre servicios esenciais en materia de desenvolvemento rural e con-
servación do medioambiente, con arreglo ó disposto na presente Lei. …Tres:
TRAGSA ten por obxeto: a) A realización de todo tipo de actuacións, obras, tra-
ballos e prestacións de servicios agrícolas, gandeiros, forestais, de desenvolve-
mento rural, de conservación e protección do medio natural e mediambiental, de
acuicultura e de pesca, así como os necesarios para o mellor uso e xestión dos
recursos naturais, incluida a execución de obras de conservación o enriquecemen-
to do Patrimonio Histórico español no medio rual, o amparo do establecido no
artigo 68 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español».

61 • Véxase as notas ó artigo 67 da presente Lei.

62 • A regulación do denominado «1 por 100 cultural» recóllese no artigo 68 da Lei
16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (Texto reproducido neste
libro, §2º.), desenvolvido no artigo 58 do Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro
segundo a redacción dada polo Real Decreto 162/2002, do 8 de febreiro (BOE núm. 35,
do 9 de febreiro).

• O artigo 44 da Lei 8/2003, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia para o ano 2004 (DOG núm. 251, do 29 de decembro),
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2 Os investimentos culturais que o Estado faga en Galicia en aplicación do
1% cultural determinado pola Lei do Patrimonio Histórico Español faran-
se co informe previo da Consellería de Cultura sobre os sectores e ámbitos
culturais que se consideren prioritarios en cada momento.

Artigo 87. Pagamentos con bens culturais63

O pagamento de tributos con bens do Patrimonio Cultural de Galicia nos
impostos de sucesións e doazóns, e nos do patrimonio, levarase a cabo a tra-
vés do réxime previsto na lexislación estatal.

establece que «Á entrada en vigor da presente lei, o 70% dos créditos afectados á
realización de traballos de dotación artística, nas aplicacións correspondentes a
proxectos técnicos de obras novas do capítulo VI non financiados polo Fondo de
Compensación Interterritorial ou con fondos finalistas ou procedentes da Unión
Europea, será obxecto de retención e transferido seguidamente á Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo para a finalidade determinada na Lei
12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas
e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia. A transferencia
indicada terá carácter de «a conta» sobre a liquidación definitiva da porcentaxe
que de acordo coa Lei 12/1991 correspóndelles ós traballos de dotación artística, e
non lle serán de aplicación as limitacións establecidas no artigo 68 do texto refun-
dido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e no punto seis do artigo 8 da presente lei».

• Véxase a Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas
obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG núm. 229, do 26 de novembro). Texto reproducido neste libro (§3º.).

• Véxase o Decreto 4/1992, do 16 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 12/1991,
do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos
camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia para efectos do esta-
blecido nas súas disposicións transitorias (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro). Texto
reproducido neste libro (§14º.).

63 • Véxase o artigo 73 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español,
na redacción dada pola disposición adicional primeira da Lei 24/2001, do 27 de
decembro, de Medidas Fiscais Administrativas e da Orde Social (BOE núm. 313, do
31 de decembro). Texto reproducido neste libro (§2º.).

• O artigo 29 do Regulamento Xeral de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, do 20 de decembro (BOE núm. 3, do 3 de xaneiro), establece: «1: Serán
admitidos para pagamento de débedas á Facenda Pública bens integrantes do
Patrimonio Histórico Español nos casos establecidos nas leis. 2: O debedor que
pretenda utilizar deste medio para pagamento de débedas tributarias á Facenda
Pública, comunicarao á Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria correspondente dentro do período voluntario de ingreso, acompañando a
valoración dos bens e o informe sobre o interese de aceptar esta forma de paga-
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mento, emitidos polo órgano competente do Ministerio de Cultura ou xustifican-
te de telos solicitados. 3: Se non están previamente valorados, paralizaranse as
actuacións do procedemento en tanto se valoran. Neste caso, a débeda producirá
intereses de demora dende o vencemento do período voluntario ata a entrega
dos bens á Administración. 4: O director do departamento de Recadación da
Axencia Estatal de Administración Tributaria é o órgano competente para acordar
aceptar ou non os bens para pagamento da débeda; se o acordo é negativo, será
motivado. A resolución deberá adoptarse no prazo de tres meses computado a
partires do momento en que o órgano competente para tramita–lo expediente de
pagamento mediante bens de patrimonio histórico español dispoña tanto da soli-
citude do interesado como da valoración e do informe do Ministerio de Cultura a
que se refire o apartado 2 anterior. Transcorrido o prazo para resolver sen que se
notificara a resolución, os interesados poderán considerar desestimada a solicitu-
de para deducir fronte á denegación presunta o correspondente recurso ou espe-
ra–la resolución expresa. O órgano competente para resolver sobre a solicitude
notificarálle ó solicitante, no prazo máximo de dez días, o feito da recepción dos
documentos a que se refire o apartado 2 anterior e a data en que estes tiveron
entrada no seu rexistro, o que permitirá a aquel recoñece–lo día no que debe
comezar a computarse o referido prazo de tres meses. Deste acordo, positivo ou
negativo, remitiráselle copia ó Ministerio de Cultura e á Dirección Xeral de Patri-
monio do Estado, para os efectos que procedan. O acordo de aceptación produci-
rá, dende a data de entrega dos bens, os efectos do pagamento dos débitos que
resulten cubertos e a alta dos bens na contabilidade do estado. 5: Os bens serán
entregados ou postos a disposición do Ministerio de Cultura. Do documento xus-
tificativo da recepción conforme remitirase copia ó órgano de recadación. 6:
Cando se trate de tributos cedidos ás comunidades autónomas as mencións efec-
tuadas neste artigo ó estado e ós seus órganos, entenderanse referidas ás comu-
nidades autónomas e ós correspondentes órganos destas».

• A Instrucción núm. 14/1997, do 12 de decembro, da Dirección xeral de Tributos da
Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, sobre a utilización de
bens culturais como medio de pagamento de débedas tributarias, e outras cues-
tións con eles relacionadas, establece: «Nos últimos tempos está proliferando a
utilización de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio
Cultural de Galicia como medio de pagamento da débeda tributaria, fundamen-
talmente do Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Esta posibilidade, legalmente
prevista, incide non só no imposto citado senón tamén no Patrimonio, tributo
igualmente cedido á Comunidade Autónoma de Galicia. Ante esta circunstancia,
parece conveniente establece–los pasos que deben seguirse na utilización deste
medio de pagamento e analiza–las consecuencias e efectos que deste derivan,
aproveitando o momento para regular outras cuestións que, non estando relacio-
nadas coa utilización destes bens como medio de pagamento, teñen que ver con
estes. Por todo isto procedo a dicta–las seguintes instruccións: Primeira: Requisi-
tos dos bens que se ofrecen como medio de pago: a. Debe tratarse de bens inte-
grantes do Patrimonio Histórico Español, inscritos no Inventario Xeral de Bens
Mobles ou no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural, conforme ó disposto na
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. b. Tamén, pode tra-
tarse de bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia, inscritos no Inventa-
rio Xeral do devandito patrimonio. A este respecto o artigo 22 da Lei 8/1995, do
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30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, sinala que forman parte do
devandito inventario: os bens declarados de interese cultural, os catalogados e
outros bens distintos dos anteriores que merezan ser conservados. c. Finalmente,
pode ofrecerse bens que aínda non formen parte nin do Patrimonio Histórico
Español nin do Patrimonio Cultural de Galicia, pero que sexan susceptibles de inte-
grarse nestes; para isto, é requisito imprescindible que se iniciara o expediente
administrativo dirixido á súa inclusión nos mencionados patrimonios, ante o
Ministerio de Cultura, ou ante a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia se-
gundo o patrimonio cultural no que se desexan integrar, con anterioridade ó ini-
cio do período voluntario de pagamento do imposto. En relación cos bens sus-
ceptibles de ser integrados no patrimonio cultural de Galicia, hai que sinalar que
os de interese cultural decláranse por decreto do Consello da Xunta, os cataloga-
dos por orde do conselleiro de Cultura e os inventariados por resolución do direc-
tor xeral do Patrimonio Cultural. d. Para calquera dos bens á que se refiren os
apartados anteriores deberá acreditarse que a súa propiedade pertence á persoa
que debe satisface–lo imposto, ou, se é o caso, ó causante da herdanza que a súa
liquidación se pretende satisfacer por este medio, sendo necesario neste último
suposto que estes foran declarados como parte da masa hereditaria. Segunda:
Momento e lugar para presentar solicitude de pagamento. O debedor que pre-
tenda pagar con este tipo de bens deberá solicitalo dentro do período voluntario
de pagamento da liquidación practicada pola Administración ou do período de
presentación da autoliquidación practicada polo suxeito pasivo. A solicitude debe-
rá achegarse a valoración dos bens, realizada pola Xunta de cualificación, valora-
ción e exportación de bens do patrimonio histórico, ou pola Comisión superior de
valoración de bens culturais de interese para Galicia e informe do último órgano
sobre o interese de aceptar esta forma de pagamento. En defecto destes bastará
co xustificante de telos solicitados. Se se ofrecesen bens que aínda non forman
parte dalgún dos patrimonios culturais mencionados, acreditarase a solicitude de
iniciación do expediente administrativo establecido para a súa integración. A soli-
citude de pagamento, acompañada dos xustificantes que procedan, dirixirase ó
Servicio de Recadación da Delegación Territorial da Consellería de Economía e
Facenda da que partiu a liquidación ou ante a que se debe presenta–la autoliqui-
dación do imposto. Se os bens non estiveran valorados no momento da solicitude,
xa estean inscritos ou sexan susceptibles de integrarse nos patrimonios culturais
mencionados, paralizaranse as actuacións polo Servicio de Recadación competen-
te. Nestes casos, a débeda devengará intereses de demora dende o vencemento
do período voluntario ata a data de entrega dos bens á Administración, os cales
serán obxeto de liquidación separada por parte do Servicio de Recadación com-
petente. Unha vez paralizadas as actuacións, o Servicio de Recadación, remitirá o
expediente completo á Dirección Xeral de Tributos, por ser esta o órgano compe-
tente para adopta–la resolución acordando aceptar ou non os bens para o paga-
mento da débeda. A citada resolución deberá adoptarse no prazo de tres meses
contados dende que recibe a solicitude e, se é o caso, a valoración e informe do
órgano competente da Consellería de Cultura. Para tal efecto, notificaráselle ó
interesado a recepción do devandito informe e valoración no prazo máximo de
dez días, o que permitirá a este coñece–la data de inicio do referido prazo de tres
meses. Transcorrido este prazo sen notificarlle a resolución, poderá considerala
desestimada e interpoñe–lo correspondente recurso ou esperar á resolución
expresa. A resolución da dirección xeral poderá ter carácter positivo ou negativo,



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§4º

neste último caso será motivada, e contra ela poderá interpoñerse recurso de
reposición ou reclamación económico–administrativa no prazo de quince días con-
tados dende o seguinte á súa notificación, sen que poidan simultanearse ambos
recursos. Cuarta: Efectos da aceptación e entrega dos bens. A resolución da
Dirección Xeral de Tributos producirá os efectos do pagamento das débedas que
resulten cubertas e a alta dos bens na contabilidade da Xunta de Galicia, ambos
dende a data de entrega dos bens. Os bens aceptados como medio de pagamen-
to serán entregados ou postos a disposición da Consellería de Cultura. Do docu-
mento xustificativo da recepción, na que estará presente un representante da
Intervención da Consellería de Economía e Facenda, remitiráselle copia ó Servicio
de Recadación da Delegación Territorial ante a que se solicitou a utilización deste
medio de pagamento. Quinta: Especialidades do procedemento ante as oficinas
liquidadoras de distrito hipotecario. Cando se solicite a utilización deste medio de
pagamento en relacións cunha liquidación por ela practicada ou cunha autoliqui-
dación que nela deba ingresarse, a oficina liquidadora remitirá o expediente
correspondente ó imposto, coa solicitude de pagamento e demais xustificantes
que a esta deben achegar, ó Servicio da Recadación de Delegación da Consellería
de Economía e Facenda correspondente ó ámbito territorial da oficina liquidado-
ra. O Servicio de Recadación procederá conforme ó disposto na instrucción tercei-
ra, trala remisión da liquidación á Intervención Territorial para que por esta se
proceda á súa fiscalización e contracción contable. O Servicio de Recadación, unha
vez recibido o documento xustificativo da entrega dos bens e ter procedido á can-
celación da débeda polo importe cuberto, comunicaralle á oficina liquidadora,
que remitira o expediente información do pagamento realizado por este medio,
a fin de que por esta se proceda a practica–la compensación a que ten dereito.
Sexta: Especialidades na valoración de bens do Patrimonio Histórico Español ou
do Patrimonio Cultural de Galicia que formen parte de herdanzas, doazóns ou de-
claracións de patrimonio presentadas en delegacións ou oficinas liquidadoras. Con
independencia da utilización destes bens como medio de pagamento previsto
pola lexislación vixente, e cando entre os bens comprendidos na masa herdeira ou
cando entre os bens doados, figuren algún ou algúns integrantes do Patrimonio
Histórico Español ou do Patrimonio Cultural de Galicia, a comprobación do valor
declarado realizarase pola Comisión superior de valoración de bens culturais de
interese de Galicia, enviando a solicitude a través da Dirección Xeral de Tributos
da Consellería de Economía e Facenda. Cando polos nosos servicios de Xestión Tri-
butaria ou de Inspección Tributaria se practiquen liquidacións provisionais ou defi-
nitivas polo Imposto sobre o patrimonio, e no que na súa base figuren bens inte-
grantes dalgún dos patrimonios culturais mencionados, a comprobación do seu
valor realizarase tamén, pola Comisión superior de valoración de bens culturais de
interese de Galicia, enviando a solicitude a través desta Dirección Xeral. Sétima:
Órganos ós que se dirixe. Fágase chega–la presente instrucción a coñecemento dos
Servicios de Xestión Tributaria, Inspección Tributaria e Recadación desa Delega-
ción, así como ás oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario delas dependentes,
para que se proceda ó seu cumprimento».
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Artigo 88. Beneficios fiscais64

Os bens declarados de interese cultural gozarán dos beneficios fiscais que
estableza a lexislación correspondente.

64 • Véxase a Lei 7/1983, do 22 de xuño, de réxime das fundacións de interese galego
(DOG. núm. 89, do 20 de xullo), modificada pola Lei 11/1991, do 8 de novembro
(DOG núm. 219, do 12 de novembro) e pola Lei 3/2002, do 29 de abril, de Medi-
das de réxime fiscal e administativo (DOG núm. 48, do 2 de maio).

• Véxase o Decreto 248/1992, do 18 de xuño, polo que se aproba o texto do Regu-
lamento de organización e funcionamento do protectorado das fundacións de
interese galego (DOG núm. 161, do 19 de agosto).

• Véxase a Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións (BOE núm. 310, do 27 de
decembro). 

• Téñase en conta a Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades
sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ó mecenado (BOE núm. 307, do 24 de
decembro) e o Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e
dos incentivos fiscais ó mecenado (BOE núm. 254, do 23 de outubro). Na dita Lei,
establécese: «Artigo 7: Están exentas do Imposto sobre Sociedades as rentas obti-
das por entidades sen fins lucrativos que procedan ds seguintes explotacións eco-
nómicas, sempre e cando sexan desenvolvidas en cumprimento do seu obxecto ou
finalidade específica: …4º: As explotacións económicas dos bens declarados de
interese cultural conforme á normativa do Patrimonio Histórico do Estado e das
Comunidades Autónomas, así como de mueseos, bibliotecas, arquivos e centros de
documentación, sempre e cando se cumpran as esixencias establecidas na dita nor-
mativa, en particular respecto dos deberes de visita e de exposición pública de ditos
bens. Artigo 12: As rentas exentas en virtude desta Lei non estarán sometidas a
retención nin a ingreso a conta. Artigo 17.1º: Darán dereito a practicar as dedu-
cións previstas neste Título (Incentivos fiscais ó mecenazgo) os seguintes donativos,
doazons e aportacións irrevocables, puros e simples, realizados en favor das enti-
dades ás que se refire o artigo anterior (entre outras, as Comunidades Autónomas):
…d) Donativos ou doazóns de bens que formen parte do Patrimonio Histórico
Español, que esten inscritos no Rexistro xeral de bens de interese cultural ou inclui-
dos no Inventario xeral ó que se refire a Lei 16/1995, do 25 de xuño, do parimonio
Histórico Español. e) Donativos ou doazóns de bens culturais de calidade garanti-
zada en favor de entidades que persegan entre os seus fins a realizacións de acti-
vidades museísticas e o fomento e difusión do patrimonio histórico artístico. Arti-
go 18.1º: A base polas deduccións por donativos, donacións e aportacións reali-
zadas en favor das entidades ás que se refire o artigo 16 (entre outras, as Comuni-
dades Autónomas) será:…f) Nos donativos ou doazóns de obra de arte de calidade
garantizada ou dos bens que formen parte do Patrimonio Histórico Español a que
se refiren os parágrafos d) e e) do apartado 1º do artigo 17 desta Lei, a valoración
farase pola Xunta de Calificación, Valoración e Exportación. Nos casos dos bens cul-
turais que non formen parte do Patrimonio Histórico Español, a Xunta valorará,
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asemade, a suficiencia da calidade da obra. …Artigo 19.1º: Os contribuintes do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas terán dereito a deducir da cota íntegra…
o 25 por 100 da base da deducción determinada seguno o disposto no artigo 18…
Artigo 20.1º: Os suxeitos pasivos do imposto sobre Sociedades terán dereito a
deducir da cota íntegra… o 35 por 100 da base da deducción determinada segun-
do o disposto no artigo 18. …Artigo 22: A Lei de Orzamentos Xerais do Estado
poderá establecer unha relación de actividades prioritarias de mecenado… En rela-
ción con ditas actividades e entidades, a Lei de Orzamentos Xerais do Estado pode-
rá elevar en cinco puntos porcentuais, como máximo, as porcentaxes e límites das
deduccións establecidas nos artigos 19, 20 e 21 desta Lei. Disposición adicional
cuarta: O réxime establecido nesta Lei referente ós bens integrantes do Patrimo-
nio Histórico Español, inscritos no Rexistro xeral de bens de interese cultural ou
incluidos no Inventario xeral a que se refire a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patri-
monio Histórico Español, aplicarase ós bens culturais declarados ou inscritos polas
Comunidades Autónomas, dacordo co establecido nas súas normas reguladoras. Os
efectos do disposto no artigo 18 desta Lei e no artigo 73 da Lei 16/1985, do 25 de
xullo, do Patrimonio Histórico Español, a valoración de tales bens polas Comunida-
des Autónomas realizarase polos seus órganos competentes segundo as respectivas
normas reguladoras. Asemade, a valoración realizarase polos mesmos órganos
cando a donataria sexa unha Comunidade Autónoma».

• Téñase en conta que á Lei 40/1998, do 9 de decembro, do Imposto sobre a Renda
das Persoas Físicas e outras Normas Tributarias, foi modificada pola disposición
adicional primeira da dita Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das
entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ó mecenado. Así: 

– Engádese un novo parágrafo j) ó apartado 2 do artigo 14: «As axudas públi-
cas outorgadas polas Administracións competentes ós titulares de bens inte-
grantes do Patrimonio Histórico Español incritos no Rexistro xeral de bens de
interese cultural ó que se refire a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio
Histórico Español, e destinadas exclusivamnte á súa conservación ou rehabili-
tación, poderán imputarse por cuartas partes no período impositivo no que se
obteñan e nos tres seguintes, sempre que se cumplan as esixencias estableci-
das en dita Lei, en particular respecto dos deberes de vistita e exposición públi-
ca de ditos bens».

– Modifícase o parágrafo 5 do artigo 55: «Deducción por actuacións para a pro-
tección e difución do Patrimonio Histórico Español e das cidades, conxuntos e
bens declarados Patrimonio Mundial. Os contribuintes terán dereito a unha
deducción da cota do 15 por 100 do importe das inversión ou gastos que rea-
licen para: a) A adquisición de bens do Patrimonio Histórico Español, realiza-
das fora do territorio español para a súa introducción dentro de dito territo-
rio, sempre que os bens permanezan nel e dentro do patrimonio do titular
durante a lo menos tres anos. A base desa deducción será a valoración efec-
tuada pola Xunta de Calificación, Valoración e Exportación. b) A conservación,
reparación, restauración, difusión e exposición de bens da súa propiedade que
estean declarados de interese cultural conforme á normativa do Patrimonio
Histórico do Estado e das Comunidades Autónomas, sempre e cando se cum-
pran as esixencias establecidas en dita normativa, en particular o respecto dos
deberes de visita e exposición pública de ditos bens. c) A rehabilitación de edi-
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ficios, o mantemento e reparación dos seus tellados e fachadas, así como a
mellora de infraestructuras da súa propiedade situados no contorno que sexa
obxecto de protección nas cidades españolas ou dos conxuntos arquitectóni-
cos, arqueolóxicos, naturais ou paisaxisticos e dos bens declarados Patrimonio
Mundial pola Unesco sitos en España». 

• O artigo 3 da Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións (BOE núm. 310,do
27 de decembro), establece: «3 En ningún caso poderán constituirse fundacións
coa finalidade principal de destinar as súas prestacións ó fundador e ós patronos,
ós seus conxuxes ou persoas ligadas con análoga relación de afectividade, ou ós
seus parentes ata o cuarto grado inclusive, así como as persoas xurídicas singula-
rizadas que non persegan fins de interese xeral. 4. Non se inclúen no parágrafo
anterior as fundacións que teñan por finalidade exclusiva ou principal a conser-
vación ou restauración de bens do Patrimonio Histórico Español, sempre que se
cumpran as exixencias da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico
Español, en particular respecto dos deberes de visita e exposición pública de ditos
bens». Téñase en conta o disposto no parágrafo 4º do artigo 3 da Lei 49/2002, do
23 de decembro, do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos
fiscais ó mecenado (BOE núm. 307, do 24 de decembro).

• Véxase a disposición adicional segunda da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de
Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social (BOE núm. 313, do 31 de decem-
bro) e o Real Decreto 895/2003, de 11 de xullo, que desenvolve a dita disposición
adicional (BOE núm. 177, do 25 de xullo, corrección de erros no BOE núm. 206, do
28 de agosto, e no BOE núm. 304, do 20 de decembro). Textos reproducidos neste
libro (§7º. e §23º.).

• A disposición adicional undécima da Lei 61/2003, do 30 de decembro, de Orzamen-
tos Xerais do Estado para o ano 2004 (BOE núm. 313, do 31 de decembro), estable-
ce: «Un. De acordo co establecido no artigo 22 da Lei 49/2002, do 23 de decembro,
de réxime fiscal das entidades sen fins de lucro e dos incentivos fiscais ó mecenado,
durante o ano 2004, consideraranse actividades prioritarias de mecenado as seguin-
tes: … 2ª: A conservación, restauración ou rehabilitación dos bens do Patrimonio His-
tórico Español que se relacionan no anexo VIII desta Lei, así como as actividades e
bens que se inclúan, previo acordo entre o Ministerio de Educación, Cultura e Depor-
tes e o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, no programa de dixitalización, conserva-
ción, catalogación, difusión e exploración dos elementos do Patrimonio Histórico
Español, «Patrimonio.es», ó que se refire o artigo 75 da lei 53/2002, de 30 de decem-
bro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social. …Dous. As porcentaxes e os
límites das deduccións establecidas nos artigos 19, 20 e 21 da dita Lei 49/2002, eleva-
ranse en cinco puntos porcentuais en relación coas actividades incluidas no parágra-
fo anterior». Este anexo VIII, para o ámbito territorial de Galicia, recolle os seguintes
bens: «Grupo I: Bens singulares declarados patrimonio da humanidade: Muralla
Romana de Lugo. Grupo II: Edificios eclesiásticos incluídos no Plan Nacional de Cate-
drais. Santiago de Compostela, (A Coruña), Catedral Basílica Metropolitana. Lugo,
Catedral de Santa María. Mondoñedo (Lugo), Catedral da Nosa Señora dos Reme-
dios. Ourense, Catedral de San Martiño. Tui, Pontevedra, Catedral de Asunción. Con-
catedral de Vigo. Concatedral de Ferrol. Grupo III: Outros bens culturais: Área de gra-
bados rupestres de Paredes, Praderrei, Campolameiro, Pontevedra». 
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• O artigo 18.28º da Lei 50/1998, do 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis-
trativas e da orde social, (BOE núm. 313, do 31 de decembro), modifica o artigo
104 da Lei 39/1988, do 28 de novembro, reguladora das facendas locais, estable-
cendo: «2. As Ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de ata o 95
por 100 da cota do imposto a favor das construccións, instalacións ou obras que
sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer cir-
cunstancias sociais, culturais, histórico–artísticas ou de fomento do emprego que
xustifiquen tal declaración. Esta corresponderalle ó Pleno da Corporación e acor-
darase, logo da solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple
dos seus membros. A regulación dos restantes aspectos substantivos e formais da
bonificación á que se refire o parágrafo anterior establecerase na Ordenanza fis-
cal. 3. As Ordenanzas fiscais poderán regular como deducción da cota íntegra ou
bonificada do imposto, o importe satisfeito ou que deba satisface–lo suxeito pasi-
vo en concepto de taxa polo outorgamento da licencia urbanística corresponden-
te á construcción, instalación ou obra de que se trate. A regulación dos restantes
aspectos substantivos e formais da deducción á que se refire o parágrafo anterior
establecerase na Ordenanza fiscal». 

• A modo de exemplo, véxase a Orde do 25 de xuño de 2001, pola que se aproban
as bases que rexerán as convocatorias de axudas e de bolsas (para os vindeiros
catro anos) correspondentes ó Programa de conservación do patrimonio cultural
e Desenvolvemento Turístico do Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento
Tecnolóxico, e se procede á súa convocatoria (DOG núm. 135, do 12 de xullo).

• Véxase a Orde do 5 de xuño de 2001 do Ministerio de Facenda (BOE núm. 144, do
16 de xuño), pola que se aclara a inclusión do Imposto sobre Construccións, Insta-
lacións e Obras na letra b) do apartado 1 do art. IV do Acordo entre o estado Espa-
ñol e a Santa Sé sobre asuntos económicos, do 3 de xaneiro de 1979.

• A Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais (BOE núm. 313,
do 30 de decembro), establece: «Art. 64. Gozarán de exención (no Imposto de Bens
Inmobles) os seguintes bens: d) Os da Igrexa Católica, nos termos previstos no Acor-
do entre o estado español e a Santa Sé sobre asuntos económicos datado o 3 de
xaneiro de 1979 e en vigor o día 4 de decembro do mesmo ano… j) Os declarados
expresa e individualizadamente monumento ou xardín histórico de interese cultu-
ral, mediante Real Decreto na forma establecida polo artigo 9 da Lei 16/1985, do 25
de xuño, e inscritos no Rexistro Xeral a que se refire o seu artigo 12 como integran-
tes do Patrimonio Histórico Español; así como os comprendidos nas disposicións adi-
cionais primeira, segunda e quinta da devandita lei. Esta exención non alcanzará a
calquera clase de bens urbáns situados dentro do perímetro delimitativo das zonas
arqueolóxicas e sitios e conxuntos históricos, globalmente integrados neles, senón,
exclusivamente, ós que reúnan as seguintes condicións: – Nas zonas arqueolóxicas,
os incluídos como obxecto de especial protección no instrumento de formulación
urbanística a que se refire o artigo 20 da Lei 16/1985, do 25 de xuño. – En sitios ou
conxuntos históricos, os que conten cunha antigüidade igual ou superior a cincuen-
ta anos e estean incluídos no catálogo previsto no artigo 86 do Regulamento de pla-
neamento urbanístico como obxeto de protección integral nos termos previstos no
artigo 21 da Lei 16/1985, do 25 de xuño». Neste senso téñase en conta o estableci-
do no artigo 61 do Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento
parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.



• A Sentencia do 15 de febreiro do 2001, da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Galicia establece que «o pazo de Rial, en Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra) coa delimitación e contorno que se recolle no anexo e plano do Decre-
to 45/1995, do 3 de febreiro, polo que se declara ben de interese cultural con cate-
goría de monumento histórico–artístico …, na súa totalidade coma no contorno
está exento de conformidade co disposto no art. 64 da Lei 39/1988, reguladora das
facendas locais, polo que limitar a exención á parte orixinaria e rehabilitada, exclu-
índo desta unha suposta parte nova ou ampliada do pazo, isto é, as construccións
novas e pegadas ó orixinario e no contorno (xardín, piscina, horta) é arbitrario, pois
en ningún momento o Concello fai referencia ningunha á existencia de diversas par-
tes no pazo que coinciden a súa declaración como ben de interese cultural».

• Sobre a natureza do tratamento especial no imposto municipal sobre o incre-
mento do valor dos terreos dos inmobles enclavados en conxuntos históricos,
véxase a Sentencia do 21 de marzo de 1995, da Sección 2ª da Sala do Contencioso
Administrativo do Tribunal Supremo.
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Artigo 89. Infraccións. Clases65

1 Constitúen infraccións administrativas en materia de protección do Patrimo-
nio Cultural de Galicia as accións ou omisións que supoñan incumprimento
das obrigas establecidas nesta lei.

2 As infraccións en materia de protección do Patrimonio Cultural de Galicia
clasificaranse en leves, graves e moi graves.

Artigo 90. Infraccións leves66

Constitúen infraccións leves:

a. A simple falta de notificación á Consellería de Cultura de actos ou tras-
lados que afecten os bens incritos no Rexistro de Bens de Interese Cul-
tural ou incluídos no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.

b. A obstrucción da capacidade de inspeccionar que ten a Administración
sobre os bens do Patrimonio Cultural de Galicia, agás os bens declara-
dos de interese cultural.

Título IX
Do réxime sancionador

65 • Véxase o convenio europeo sobre as infraccións cometidas contra bens culturais,
asinado en Delfos o 23 de xuño de 1985, (Consello de Europa, serie tratados euro-
peos núm. 119). Non está asinado nin ratificado por España.

• Téñanse en conta a recente xurisprudencia da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, entre as que destacan a Sentencia
145/2002, do 30 de xaneiro (sobre a obriga de reparación e restauración do dano
causado ó patrimonio cultural e cuantificación deste), a Sentencia 217/2002, do 13
de febreiro (sobre incorporación ó procedemento administrativo das actuacións
levadas a cabo nunha causa penal sobresida provisionalmente en asunto da apre-
hensión de bens arqueolóxicos empregando detectores de metais) e a Sentencia
230/2002, do 13 de febreiro (sobre caducidade do expediente sancionador a inco-
ación dun novo expediente sustentado nos mesmos feitos).

66 • A sentencia núm 456/2003, do 30 de abril, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu fundamento xurídico terceiro,
establece: «O recorrente funda a nulidade de pleno dereito da resolución recorri-
da na vulneración do principio de tipicidade, pois alega que o artigo 90.g da Lei
8/1995 soamente sanciona como falta leve a intervención nun ben inventariado,
mentres que a obra executada foino no contorno de dito ben, non nel mesmo,
polo que non cabe subsumir a conducta en dito tipo.
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Unha vez que queda constado que o inmoble do actor está dentro da zona de pro-
tección da igrexa de San Martiño de Abaixo é preciso examinar se a especial tute-
la que a normativa de patrimonio cultural de Galicia dispensa ós bens inmobles
catalogados ha de se estender ó seu contorno.
Pois ben, o artigo 52.1 da Lei 8/1995 dispón un tratamento conxunto do inmoble
e do seu contorno, pois prevese que ‘Os bens inmobles catalogados, así coma o
seu contorno, gozarán da protección prevista no art. 17 da presente Lei a través
do correspondente catálogo, ó que haberá de se axustar a planificación territorial
ou urbanística, cuxa aprobación precisará o informe favorable e vinculante da
Consellería de Cultura’. E insistindo en dito tratamento conxunto e unitario esta-
blece o apartado 2 do propio artigo 52 que ‘Calquera intervención nun ben inmo-
ble catalogado e no seu contorno precisará a autorización previa da Consellería
de Cultura’. Se tanto o ben catalogado coma o seu contorno gozan da protección
especial e se a esixencia da autorización previa non se restrinxe ó propio ben cata-
logado senón que se estende ó seu contorno, é lóxico deducir que o tipo sancio-
nador inclúe a ambos. Ese é o único modo de que a planificación territorial e urba-
nística da zona e as intervencións que se leven a cabo no lugar permitan a con-
servación da harmonía, a afinidade visual e correspondencia de todo o contorno,
pois se a protección legal se limita ó propio ben a tutela sería parcial e pouco efectiva.
O propio preámbulo da Lei 8/1995 destaca a incidencia que a protección ten no con-
torno do ben… Por conseguinte, a protección do contorno forma parte integrante
e é inseparable da do propio ben, polo que necesariamente se ha de interpretar o
artigo 90.g no senso de incluír así mesmo a intervención no contorno, de modo que
non existe a vulneración do principio de tipicidade que o recorrente denuncia».

c. O incumprimento do deber de permiti–lo acceso dos investigadores ós
bens declarados de interese cultural, catalogados ou inventariados.

d. O incumprimento de calquera obriga de carácter formal contida nesta lei.
e. O outorgamento de licencias municipais sen a autorización preceptiva

da Consellería de Cultura para obras en bens inventariados, incluído o
seu contorno.

f. O incumprimento da suspensión de obras acordada pola Consellería de
Cultura.

g. A realización de calquera intervención nun ben inventariado sen a pre-
ceptiva autorización da Consellería de Cultura.

Artigo 91. Infraccións graves
Constitúen infraccións graves:

a. Non poñer en coñecemento da Consellería de Cultura, nos termos fixa-
dos no artigo 27, a transmisión onerosa da propiedade ou de calquera
dereito real sobre bens declarados de interese cultural.

b. A obstrucción á facultade de inspeccionar que ten a Administración sobre
os bens declarados de interese cultural.
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c. O incumprimento do deber de conservación dos propietarios ou
posuidores de bens declarados de interese cultural.

d. A inobservancia do deber de leva–lo libro de rexistro ó que fai refe-
rencia o artigo 29.1, así como a omisión ou inexactitude de datos que
deben constar nel.

e. A retención ilícita ou o depósito indebido de documentos obxecto de
protección nesta lei.

f. A separación non autorizada de bens mobles vinculados a bens inmo-
bles declarados de interese cultural.

g. O incumprimento das obrigas de comunicación do descubrimento de
restos arqueolóxicos e da entrega dos bens atopados.

h. A realización de calquera intervención nun ben declarado ou catalo-
gado sen a preceptiva autorización da Consellería de Cultura.

i. O incumprimento da suspensión de obras con motivo do descubrimen-
to de restos arqueolóxicos e das suspensións de obras acordadas pola
Consellería de Cultura.

j. O outorgamento de licencias municipais sen a autorización preceptiva
da Consellería de Cultura, para obras en bens declarados ou cataloga-
dos, incluído o seu contorno, ou aquelas outorgadas que contraviñeren
o especificado nos plans especiais de protección e o incumprimento do
establecido no apartado 2 do artigo 47 da presente lei.

k. A realización de actividades arqueolóxicas sen a preceptiva autorización
da Consellería de Cultura, ou as realizadas contravindo os termos nos
que foi concedida esta.

l. Non poñer en coñecemento da Consellería de Cultura a realización de
poxas que afecten os bens integrantes do Patrimonio Cultural de Gali-
cia, agás os bens declarados de interese cultural.

m. O incumprimento dos deberes establecidos no artigo 29.1 para os
comerciantes de bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia.

Artigo 92. Infraccións moi graves
Constitúen infraccións moi graves:

a. O derrubamento ou a destrucción total ou parcial de inmobles decla-
rados bens de interese cultural sen a preceptiva autorización.

b. A destrucción de bens mobles declarados de interese cultural ou cata-
logados.

c. Todas aquelas accións ou omisións que leven aparelladas a perda, des-
trucción ou deterioración irreparable dos bens declarados de interese
cultural ou catalogados.
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Artigo 93. As infraccións en función do dano causado67

Considéranse como infraccións leves, graves ou moi graves, en función do dano
potencial ou efectivo ó patrimonio cultural de Galicia:

a. O cambio de uso en monumentos sen a previa autorización da Conse-
llería de Cultura.

b. A realización de obras con remoción ou demolición nun lugar no que
se realizase un achado casual.

c. A utilización sen a debida autorización de sistemas, técnicas e métodos
de detección de bens integrantes do patrimonio cultural, tanto no solo
coma no subsolo, en medio terrestre ou acuático.

Artigo 94. Responsabilidade68

Serán responsables das infraccións previstas na presente lei:

67 • A Sentencia do 30 de abril de 2001, da Sala do Contencioso–Administrativo do Tri-
bunal Superior de Xusticia de Andalucía (sede de Sevilla), establece no seu segun-
do fundamento de dereito: …Efectivamente, ó sancionarse pola mera posesión de
aparellos detectores de metais ou de restos arqueolóxicos, está claro que ha de
facerse un proceso deductivo para concluír se, en efecto, como afirma o actor, a súa
intención non era a busca de restos arqueolóxicos ou, polo contrario, como sostén
a Administración, a posesión do aparello estaba finalisticamente destinada a bus-
car —e eventualmente encontrar— restos arqueolóxicos. Sigamos as pautas mar-
cadas na propia demanda. O feito base indubidable, admitido polo demandante,
é a posesión dun aparello detector. As posibilidades de atopar con el metais ou res-
tos arqueolóxicos non se discutiu tampouco: era hábil para ambas as cousas; e iso
sobre a base de que existen restos de interese arqueolóxico que son metálicos.
A cuestión central do debate é a finalidade da posesión do aparello. Con inde-
pendencia de que en lugar máis ou menos próximo ó da denuncia existan xace-
mentos declarados ou non, existe un indicio, ó noso xuízo moi poderoso. A pose-
sión dun aparello detector de metais (e de restos arqueolóxicos) non ten explica-
ción en si mesma; é dicir, ninguén leva un aparello dese tipo sen razón ningunha;
sempre, é o lóxico, se leva para algo. E ese algo está constituído polas utilidades
que o aparello en cuestión pode dar. Pois ben, o actor, pese ó esforzo dialéctico
despregado na demanda, non acredita cal podía ser ese fin, se é que había algún,
descartado como está o da mera posesión. Coñecida a funcionalidade dos apare-
llos detectores, descuberta a súa posesión en zona xeralmente apta para a busca,
con independencia de que o achado sexa máis ou menos difícil, o certo é que
temos os indicios que serven para anoar ó feito base a consecuencia lóxica: o apa-
rello posuíase para buscar restos arqueolóxicos. A inexistencia de achados só indi-
ca que a busca quedou frustrada pola actuación dos axentes da autoridade.

68 • O artigo 9 da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación (BOE
núm. 266, do 6 de novembro), establece no parágrafo 1 que: «será considerado
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a. Os considerados de acordo coa lexislación penal como autores, cómplices
ou encubridores, así como os que incumpran as obrigas que establece esta
lei, para obteren un beneficio.

b. Os promotores das intervencións ou obras que se realicen sen autoriza-
ción ou incumprindo as condicións desta.

c. O director das intervencións ou obras que se realicen sen autorización
ou incumprindo as condicións desta.

d. Os funcionarios ou responsables das administracións públicas que por
acción ou omisión permitan as infraccións.

Artigo 95. Sancións. Clases69

1 Nos casos en que o dano causado ó patrimonio cultural de Galicia poida ser valo-
rado economicamente, a infracción será sancionada con multa do tanto ó cuá-
druplo do valor do dano causado.

2 Nos demais casos procederán as seguintes sancións:

a. Infraccións leves: sanción de ata 10.000.000 de pesetas.
b. Infracccións graves: sanción dende 10.000.001 pesetas ata 25.000.000

de pesetas.
c. Infraccións moi graves: sanción dende 25.000.001 pesetas.

promotor calquera persoa, física ou xurídica, pública ou privada, que, individual
ou colectivamente, decide, impulsa, programa e financia, con recursos propios ou
alleos, as obras de edificación para si ou para a súa posterior alleación, entrega ou
cesión a terceiros baixo calquera título».

• Sobre a lexitimación pasiva, vexase a Sentencia 1888/2002, do 4 de decembro, da
Sala do Contencioso–administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

69 • A aplicación do artigo 2 da Lei Orgánica 10/1998, do 17 de decembro e dos arti-
gos 5,7,11 e 26 da Lei 46/1998, do 17 de decembro, sobre a introducción do euro,
evita a necesidade de adaptar todas e cada unha das contías que figuran en pese-
tas nos intrumentos xurídicos. A conversión dos importes das sancións serían:
10.000.000 pts = 60.101,21 €; 10.000.001 pts= 60.101,22 €; 25.000.000 pts =
150.253,02 €; 25.000.001 pts = 150.253,03 €.

• Na peza separada de medidas cautelares dimanantes do recurso contencioso–admi-
nistrativo 01/000123/2002, a Sección Primeira da Sala do Contencioso–administrati-
vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu auto do trece de xaneiro de
2003, establece no seu fundamento de dereito: «ÚNICO. Que os efectos da sanción
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3 Sen prexuízo do disposto nos apartados anteriores, a contía da sanción
non poderá ser en ningún caso inferior ó beneficio obtido como resultado
da actuación infractora.

4 A gradación das multas realizarase en función da gravidade da infracción,
das circunstancias atenuantes ou agravantes que concorran, da importan-
cia dos bens afectados, das circunstancias persoais do sancionado, do pre-
xuízo causado ou que puido causarse ó patrimonio cultural de Galicia e do
grao de malicia do interviniente.

5 As multas que se impoñan a distintos suxeitos como consecuencia dunha
mesma infracción terán carácter independente entre si.

Artigo 96. Órganos competentes69 70

1 A competencia para a imposición das sancións previstas no artigo anterior
correspóndelle:

a. Ó director xeral do Patrimonio Histórico e Documental: sancións de ata
10.000.000 de pesetas.

de multa imposta na resolución recorrida non consta que teñan que producir un
desequilibrio importante na economía do recorrente no presente, nin unha impo-
sibilidade da devolución do importe daquela para o caso de chegar no seu día a
prosperar o recurso, co cal falta o elemento inicial esixible para a adopción dunha
medida cautelar, cal é o de evitar a producción de efectos de carácter irreversible
no momento de ser dictada sentencia; así mesmo, non se constata claramente (dito
sexa co carácter provisional que este prematuro momento do proceso impón) o
carácter de ‘lexítima’ que á finalidade do recurso anula o artigo 130 da lei xeral
desta xurisdicción para a adopción desta clase de medida; e, en fin, na ponderación
do interese particular económico do recorrente e o de exemplaridade na protec-
ción do patrimonio cultural, encarnado como interese público na resolución reco-
rrida, a de cautación en favor da entidade deste último parece incontestable; e así
non procede a aceptación da medida cautelar solicitada no presente».

70 • En relación ós requisitos para imputar por delitos contra o patrimonio, véxase o
Auto de data do 3 de maio 2002, dictado no Procedemento Abreviado 74/98,
seguido no Xulgado de Instrucción núm. 2 de Betanzos (A Coruña).

• O artigo 7 do Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do
9 de agosto), establece: «1. En calquera momento do procedemento sancionador
en que os órganos competentes estimen que os feitos tamén puideran ser consti-
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b. Ó conselleiro de Cultura: sancións comprendidas entre 10.000.001
pesetas e 25.000.000 de pesetas.

c. Ó Consello da Xunta de Galicia: sancións superiores a 25.000.001 pesetas.

2 A Consellería de Cultura, sen prexuízo do disposto no presente artigo,
emprenderá perante os órganos xurisdiccionais competentes as accións
penais que corresponden polos actos delictuosos en que puideren inco-
rre–los infractores.

tutivos de ilícito penal, comunicaranllo ó Ministerio Fiscal, solicitándolle testemuño
sobre as actuacións practicadas respecto da comunicación. Nestes supostos, así
como cando os órganos competentes teñan coñecemento de que se está a desen-
volver un proceso penal sobre os mesmos feitos, solicitarán do órgano xudicial
comunicación sobre as actuacións adoptadas. 2. Recibida a comunicación, e se se
estima que existe identidade do suxeito, feito e fundamento entre a infracción
administrativa e a infracción penal que puidera corresponder, o órgano compe-
tente para a resolución do procedemento acordará a súa suspensión ata que recaia
resolución xudicial. 3. En todo caso, os feitos declarados probados por resolución
xudicial penal firme vinculan ós órganos administrativos respecto dos procede-
mentos sancionadores que substancien». No artigo 12 do dito Regulamento, esta-
blécese: «1. Con anterioridade á iniciación do procedemento, poderanse realizar
actuacións previas con obxecto de determinar con carácter preliminar se concorren
circunstancias que xustifiquen tal iniciación. En especial, estas actuacións orienta-
ranse a determinar, coa maior precisión posible, os feitos susceptibles de motivar a
incoación do procedemento, a identificación da persoa ou persoas que puidesen
resultar responsables e as circunstancias relevantes que concorran nuns e outros. 2.
As actuacións previas serán realizadas polos órganos que teñan atribuídas funcións
de investigación, indagación e inspección na materia e, en defecto destes, pola per-
soa ou órgano administrativo que se determine polo órgano competente para a
iniciación ou resolución do procedemento».

• Sobre o principio do «non bis in idem» pode resultar de interese a Sentencia do
Tribunal Constitucional núm. 77/1983 (BOE do 7 de novembro de 1983). Sobre a
actuación sancionadora da Administración e a actuación dos Tribunais de Xustiza
a sentencia referenciada establece no seu fundamento xurídico 2: «Non cabe
dúbida de que nun sistema no que rexese de maneira estricta e sen fisuras a divi-
sión dos poderes do Estado, a potestade sancionadora debería constituír un
monopolio xudicial e non podería estar nunca en mans da Administración, pero
un sistema semellante non funcionou nunca historicamente e é licito dubidar que
fose incluso viable, por razóns que non é agora momento de expor con detalle,
entre as que se poden citar a conveniencia de non recargar en exceso as activida-
des da Administración de Xustiza como consecuencia de ilícitos de gravidade
menor, a conveniencia de dotar dunha maior eficacia o aparato represivo en rela-
ción con ese tipo de ilícitos e a conveniencia dunha maior inmediación da autori-
dade sancionadora respecto dos feitos sancionados». No fundamento xurídico 3
establécese: «…A subordinación dos actos da Administración de imposición de
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sancións á autoridade xudicial esixe que a colisión entre unha actuación xurisdic-
cional e unha actuación administrativa teña que resolverse en favor da primei-
ra…». «…a primeira (administración) non pode actuar mentres non o fixeran os
segundos (órganos xudiciais) e debe en todo caso respectar, cando actúe ‘a poste-
riori’, o planeamento fáctico que aqueles realizasen…». Véxase tamén a Senten-
cia 2/2003 do Tribunal Constitucional.

• A Sentencia núm. 87/2004, do 30 de xaneiro, da Sala do Contencioso–Administra-
tivo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no seu fundamento xurídico pri-
meiro, establece: «…o principio do NON BIS IN IDEM ten un dobre significado: a)
vertente material: a súa aplicación impide que unha persoa sexa sancionada ou
castigada dúas veces por unha mesma infracción cando exista identidade de suxei-
to, feito e fundamento (STC 2/1981), e b) vertente procesual: un mesmo feito non
pode ser obxecto de procesos distintos (SSTC 66/1986 do 23 de maio). …Os feitos
tamén son idénticos: realización dunha obra sen autorización, pero completa-
mente distinto é o fundamento da actuación administrativa: a) infracción da Lei
16/1985 e b) infracción da normativa urbanística do Concello. Como indica a STS
do 24 de abril de 2000: o principio de non bis in idem prohibe que unha persoa
sexa sancionada dúas veces por un mesmo feito, pero non impide que unha
mesma conducta poida estar tipificada en dúas disposicións diferentes». 

• A Lei Orgánica 10/1995, do 23 de outubro, do Código Penal (BOE núm. 281, do 24
de novembro) establece: «Art.321: Os que derriben ou alteren gravemente edi-
ficios protexidos polo seu interese histórico, artístico, cultural ou monumental
serán castigados coas penas de prisión de seis meses a tres anos, multa de doce a
vintecatro meses e, en todo caso, inhabilitación especial para profesión ou oficio
por tempo dun a cinco anos. En calquera caso, os xuíces ou tribunais, motivada-
mente, poderán ordenar, a cargo do autor do feito, a reconstrucción ou restaura-
ción da obra, sen prexuízo das indemnizacións debidas a terceiros de boa fe.
Art.322: 1. A autoridade ou funcionario público que, sabendo a súa inxustiza,
informara favorablemente proxectos de derribamento ou alteración de edificios
singularmente protexidos será castigado ademais de con pena establecida no arti-
go 404 (inhabilitación especial para emprego ou cargo público) deste Código coa
de prisión de seis meses a dous anos ou da multa de doce a vintecatro meses. 2.
Coas mesmas penas castigarase a autoridade ou funcionario público que por si
mesmo ou como membro dun organismo colexiado resolvera ou votara a favor da
súa concesión sabendo da súa inxustiza. Art. 323: Será castigado coa pena de pri-
sión dun a tres anos e multa de doce a vintecatro meses o que causa danos nun
arquivo, rexistro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institu-
ción análoga ou en bens de valor histórico, artístico, científico, cultural ou monu-
mental, así como en depósitos arqueolóxicos. Neste caso, os xuíces ou tribunais
poderán ordenar, a cargo do autor do dano, a adopción de medidas encamiñadas
a restaurar, no posible, o ben danado. Art. 324: O que por imprudencia grave
cause dano, en contía superior a cincuenta mil pesetas, nun arquivo, rexistro,
museos, biblioteca, centro docente, gabiente científico, institución análoga ou en
bens de valor artístico, histórico, cultural, científico ou monumental, así como en
depósitos arqueolóxicos, será castigado coa pena de multa de tres a dezaoito
meses, atendendo á importancia destes». «Artigo 613: 1º. Será castigado coa
pena de prisión de catro a seis anos o que, con ocasión dun conflicto armado: a)
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Ataque ou faga obxecto de represalias ou de actos de hostilidade a bens culturais
ou lugares de culto claramente recoñecidos, que constitúen o patrimonio cultural
ou espiritual dos pobos e ós que se lles teña conferido protección en virtude de
acordos especiais, causando como consecuencia extensas destruccións dos mesmos
e sempre que tales bens non estean situados na inmediata proximidade de obxec-
tivos militares ou non sexan utilizados en apoio do esforzo militar do adversario…
2º. No caso de que se trate de bens culturais baixo protección especial ou nos
supostos de extrema gravidade, poderase impoñer a pena superior en grao.
Artigo 614: O que, con ocasión dun conflicto armado, realizase ou ordenase rea-
lizar calquera outra infracción ou acto contrario ás prescricións dos Tratados inter-
nacionais nos que España fose parte e relativos á conducción das hostilidades, pro-
tección dos feridos, enfermos e náufragos, trato ós prisioneiros de guerra, protec-
ción das persoas civís e protección dos bens culturais en caso de conflicto armado,
será castigado coa pena de prisión de seis meses a dous anos».

• O artigo 2.1º da Lei Orgánica 12/1995, 12 de decembro, de Represión do Contra-
bando (BOE núm. 297, do 13 de decembro) establece: «Cometen delicto de con-
trabando, sempre que o valor dos bens, mercadorías, xéneros ou efectos sexa
igual ou superior a 3.000.000 de pesetas, os que: e) Saquen do territorio español
bens que integren o Patrimonio Histórico Español sen a autorización da Adminis-
tración do Estado cando esta sexa necesaria». Véxase o artigo 5 da dita Lei en rela-
ción ó decomiso deste tipo de bens. Asemade, téñase tamén en conta os artigos
75 e seguintes da xa citada Lei do Patrimonio Histórico Español.

• A Lei Orgánica 5/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei de Axuizamento
Criminal, en materia de perfeccionamento da acción investigadora relacionada co
tráfico ilegal de drogas e outras actividades (BOE do 14 de xaneiro), en relación á
«circulación ou entrega vixiada de bens» e a «actuar baixo identidade suposta e a
adquirir e transportar obxectos de delicto e diferi–la incautación dos mesmos», esta-
blece no seu artigo segundo que se establece por delincuencia organizada «a aso-
ciación de tres ou máis persoas para realizar de xeito permanente ou reiterada, con-
ductas que teñan como fin cometer algún ou algúns delictos contra o Patrimonio
Histórico previstos no artigo 2.1º, e) da L.O. 12/1995, do 12 de decembro, de repre-
sión do contrabando».

• O Auto do 2 de decembro de 2003 do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción
de Monforte de Lemos, polo que se acorda o sobeseimento e arquivo das Dilixen-
cias Previas 424/02, por presunto delicto contra o patrimonio (obras de rehabilita-
ción do Mosteiro de San Vicente do Pino e do Pazo dos Condes, para acondicio-
namento de Parador Nacional), establece no seu fundamento xurídico: «…o exer-
cicio do «ius puniendi» é unha última «ratio» á que hai que acudir so subsidiaria-
mente, cando non basten os remedios administrativos, segundo os criterios que
sinala o principio da intervención mínima que informa o Dereito Penal». Tamén
pode resultar de interese o Auto do 3 de maio de 2002 do Xulgado de Instrucción
núm. dous de Betanzos, en Procedemento Abreviado núm. 74/98.

• Véxase a Sentencia núm. 437/1999, do 13 de outubro, da Audiencia Provincial de
Lugo, relativa ó delicto sobre o patrimonio histórico pola demolición da Capela da
Concepción, ben incluído no Inventario do Patrimonio Histórico–Artístico do Conce-
llo de Begonte (Lugo).
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Artigo 97. Procedemento71

1 A iniciación do procedemento sancionador, sen prexuízo da superior auto-
ridade do conselleiro, realizarase por resolución da Dirección Xeral do
Patrimonio Histórico e Documental, de oficio ou logo de denuncia de parte.

2 A tramitación do expediente sancionador, no que, en todo caso, se lle dará
audiencia ó interesado, rexerase polo disposto no título IX da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, e na súa normativa de desenvolvemento.

• A sentencia núm. 399/1999, do 22 de decembro, do Xulgado do penal núm. dous
de Córdoba e a súa provincia, establece no seu segundo fundamento de dereito:
«…O certo é que a norma penal colócase en relación de alternatividade á sanción
administrativa ou, incluso á civil e que sólo as conductas verdadeiramente graves,
as constitutivas de «atentado» que na acepción 5ª do Diccionario da Real Acade-
mia da Lengua significa «agresión ou desacato grave… ou ofensa a un principio
ou orde que se considera xusto», merecen o reproche penal. Iso nos cohexiona,
ademais, verdaderamente co principio de culpabilidade e co de protección espe-
cífica que se outorga ó coñecemento e determinación da actuacíón contra tal pro-
tección constitucional del Patrimonio Histórico, como elemento de interese. …é
indispensable que o acto tenda ó obxecto de perxudica–los interesaes alleos ou
revele, a lo menos, o propósito de facer mal, pois noutro caso falta o elemento
característico da punibilidade e da intervención criminal do axente; non basta o
menoscabo da propiedade allea, senón que ha de causarse con ánimo de prexu-
dicar; o importante é determinar se pola mente do acusado pasou o desexo de
perxudicalo interese histórico e arqueolóxico da construcción que se derribou e,
consecuentemente, o do xacemento arqueolóxico soterrado inherente ós danos
de toda a súa actuación…, no caso doutros, é que non nos atopamos senón ante
un erro referido exclusivamnte a un feito, ó feito de que o destruído era dun
importante valor arqueolóxico e histórico. Nos atopamos ante o erro do artigo
14.1 do Código Penal, erro sobre un feito constitutivo da infracción criminal, que
exclúe a responsabilidade penal se fose invencible, e que a remite á infracción
imprudente se fose vencible atendidas as circunstancias do feito e do autor».

71 • Véxase o Título IX (da potestade sancionadora) da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réximé xurídico das administracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro, conforme á redacción dada
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 12, do 14 de xaneiro) e o Real Decre-
to 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto), polo que se apro-
ba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. 

• O artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Adminis-
tracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, na redacción dada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm.12 do 4 de xaneiro), establece: «2. O prazo
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Artigo 98. Reparación e comiso72

1 As infraccións das que se deriven danos ó patrimonio cultural de Galicia
levarán consigo, sempre que sexa posible, a obriga de reparación e resti-
tución das cousas ó seu debido estado, así como, en todo caso, a indemni-
zación dos danos e perdas causados.

2 En caso de incumprimento da devandita obriga, a Consellería de Cultura
realizará, sempre que posible, as intervencións reparadoras necesarias a
cargo do infractor.

3 O órgano competente para impoñer unha sanción poderá acordar como
medida cautelar o comiso dos materiais e utensilios empregados na activi-
dade ilícita, así como acorda–lo depósito cautelar dos bens integrantes do
patrimonio cultural que se atopen en posesión de persoas que se dedi-
quen a comerciar con eles se non poden acredita–la súa adquisición lícita.

máximo en que debe notificarse a resolución expresa será o fixado pola norma
reguladora do correspondente procedemento. Este prazo non poderá exceder de
seis meses, agás que unha norma con rango de Lei estableza un maior ou así veña
previsto na normativa comunitaria europea. 3. Cando as normas reguladoras dos
procedementos non fixen o prazo máximo para recibir a notificación, este será de
tres meses. Este prazo e os previstos no apartado anterior contaranse: a) Nos pro-
cedementos iniciados de oficio, desde a data do acordo de iniciación. b) Nos ini-
ciados a solicitude do interesado, desde a data en que a solicitude tivese entrada
no rexistro do órgano competente para a súa tramitación».

• A Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso–Administra-
tiva (DOG núm. 167, do 14 de xullo), no seu artigo 44.1º establece: «1. Nos litixios
entre Administracións públicas non caberá interpoñer recurso en vía administrativa.
Non obstante, cando unha Administración interpoña recurso contencioso–adminis-
trativo contra outra, poderá requirila previamente para que derrogue a disposición,
anule ou revoque o acto, faga cesar ou modifique a actuación material, ou inicie a
actividade a que estea obrigada. 2. O requirimento deberá dirixirse ó órgano com-
petente mediante escrito razoado que concretará a disposición, acto, actuación ou
inactividade, e deberá producirse no prazo de dous meses contados desde a publi-
cación da norma ou desde que a Administración requirinte tivese coñecido ou pui-
dese coñecer o acto, actuación ou inactividade. 3. O requirimento entenderase
rexeitado se, dentro do mes seguinte á súa recepción, o requirido non o contestara.
4. Queda a salvo o disposto sobre esta materia na lexislación de réxime local».

72 • Véxase a Sentencia núm. 172/1998, do 21 de febreiro de 1998, da Sala do Conten-
cioso–Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre orde de
reposición do estado orixinal de depósito arqueolóxico.
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Artigo 99. Prescrición
As infraccións administrativas do disposto na presente lei prescribirán ós dez
anos de se cometeren ou descubriren no caso das moi graves, e ós cinco anos
nos demais supostos.

Disposición adicional primeira73

Todos aqueles bens mobles e inmobles sitos no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma de Galicia que fosen declarados de interese cultural con

• Sobre o comiso por delito de contrabando, véxase os artigos 4 e seguintes da Lei
Orgánica 12/1995, do 12 de decembro, de represión do contrabando (BOE núm.
297, do 13 de decembro).

• A disposición adicional segunda da Lei 36/1995, do 11 de decembro, sobre a crea-
ción dun Fondo procedente dos bens decomisados por tráfico de drogas e outros
delictos relacionados, establece: «No suposto de que os bens contemplados polo
artigo 1 da presente Lei (bens, efectos e instrumentos que sexan obxecto de comi-
so en causas por narcotráfico en aplicación do Código Penal e que por sentencia
firme se adxudique ó Estado) estiveran comprendidos no artigo primeiro, aparta-
do 3, da Lei 1671985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, estarase ó
disposto na normativa reguladora do citado Patrimonio Histórico os efectos de
determinalo destino definitivo dos ditos bens».

• Véxase o artigo 94 do Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolve-
mento e aplicación da Lei do solo de Galicia, aprobado polo Decreto 28/1999, do
21 de xaneiro, citado na nota ó artigo 37 da presente lei.

• A Sentencia núm. 1022/1996, do 19 de decembro da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamen-
to de dereito segundo: «…En atención o ata aquí exposto, e claro que as obras xa
realizadas e en relación ás cales instouse a licencia… non son susceptibles de lega-
lización e por tanto han de ser demolidas, como tamén son ilegalizables e debe-
ran de ser demolidas as obras realizadas no mencionado inmoble que non se axus-
ten ós termos do informe favorable concedida pola mencionada comisión Territo-
rial (do Patrimonio Histórico Galego)… En consecuencia, e ante o carácter vincu-
lante daquelos informes, dos que non consta a súa impugnación, a aplicación dos
artigos 248 ó 249 da Lei do Solo (T.R.92) según que as obras finalizaran ou non por
completo, esixe en todo caso a demolición das obras ilegalizables, …»

• A Sentencia núm. 733/2002, do 8 de maio, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre sanción por realización de obras na
Capela dos Fajardo en Mourentáns (Arbo), establece no seu fundamento xuridico
terceiro, in fine, : «…a obrigación de reparación e restitución das cousas o seu debi-
do estado ten un obxectivo e fundamento distinto, é independente da sanción…».

73 • A disposición transitoria octava da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio His-
tórico Español establece: «Os Paraxes Pintorescos os que se refire a disposición
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anterioridade á entrada en vigor desta lei pasarán a te–la consideración de
bens de interese cultural e quedarán sometidos ó mesmo réxime xurídico de
protección aplicables a estes.

Disposición adicional segunda74

En virtude desta lei inclúense no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de
Galicia todos aqueles bens recollidos nos catálogos das normas complemen-
tarias e subsidiarias de planeamento das provincias da Coruña, Lugo, Ouren-
se e Pontevedra, aprobadas pola Orde da Consellería de Ordenación do Terri-
torio e Obras Públicas do 3 de abril de 1991, así como os contidos nos catálo-
gos de calquera outra figura de planeamento.

transitoria da Lei 15/1975, do 2 de maio, de Espacios Naturais Protexidos, mentras
non sexan reclasificados conforme á súa disposición final, conservarán a súa con-
dición de Ben de Interese Cultural».

• Véxanse os artigos 33 e seguintes da presente Lei.

74 • Véxase as notas ó artigo 44 da presente Lei.

• A Sentencia núm. 1888/2002, do 4 de decembro, da sala do Contencioso–Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamento
xurídico cuarto: «…Non é de acoller tampouco a invocación de descoñecemento
sobre o carácter dos bens existentes na finca adquirida porque foi a Disposición
adicional 2ª da Lei 8/1995 a que deu lugar á inclusión no Inventario Xeral do Patri-
monio Cultural de Galicia sen necesidade de ningún procedemento previo (…).
Neste punto convén significar que, tal como establece o artigo 6.1 do Código Civil,
a ignorancia das leis non escusa do seu cumprimento e era esixible a autorización
previa tanto do Concello coma da Consellería de Cultura para toda intervención no
ben inventariado, como se desprende do artigo 54 da Lei 8/1995. É dicir, pouca
importancia ten que o actor considerase que as obras eran beneficiosas, por exem-
plo co muro de cachotería para evitar que coas chuvias do inverno o terreo se ven-
cese e caese sobre a capela, pois, en definitiva, o que trata de garantirse na infrac-
ción que motivou a sanción é que ningunha intervención sobre un ben inventaria-
do se realice sen a autorización previa da consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo, sen que a estes efectos sexa suficiente unha solicitude de autori-
zación ó Concello de Barreiros, que só se refería ás obras de rehabilitación da casa
brasonada de San Caetano, pois se a este corresponde o control da legalidade
urbanística a dito departamento da Consellería compételle a fiscalización de canto
concirne ó patrimonio cultural en que se integraron os bens afectados polas obras
realizadas, á marxe de que nin sequera o Concello concedeu licencia de obra».

• Pode consultarse os concellos que dispoñen de planeamento a través de internet
en: http://www.xunta.es/conselle/ot/galego/planeamento.html

• A Sentencia nª 463/2003, do 15 de maio de 2003, da Sala do Contencioso–Admi-
nistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu fundamen-
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Disposición adicional terceira
A Consellería de Cultura promoverá a preparación adecuada dos funcionarios
encargados da administración e custodia do Patrimonio Cultural de Galicia.

Disposición adicional cuarta75

O coñecemento do Patrimonio Cultural de Galicia será valorizado dentro do siste-
ma educativo obrigatorio, nos seus diferentes niveis.

to xurídico cuarto: «A parte actora discute a inclusión da casa n.º 152 da Avda. do
Xeneral Sanjurjo, en grao de protección III, sendo de significar neste punto que a
documentación recollida ó efecto no P.X.O.M. é suficientemente reveladora da
concorrencia de elementos propios de carácter histórico e arquitectónico como
para entender que a inclusión de dito edificio, de estilo modernista, no mencio-
nado nivel de protección preséntase como razoablemente comprendida na marxe
de apreciación que cabe recoñecer neste ámbito á administración competente.
Agora ben, tal inclusión supón unha vinculación ou limitación similar que leva
consigo unha restricción do aproveitamento urbanístico do solo, a cal non pode
ser obxecto de distribución equitativa entre os interesados, o que en consecuen-
cia confire, segundo o previsto no artigo 43 da Lei 6/1998, de 13 de abril, sobre
Réxime de Solo e Valoracións, un dereito a ser indemnizado. A natureza de vin-
culación singular merecedora de indemnización non desaparece polo feito de que
existan no termo municipal outras vinculacións singulares, cando o aspecto fun-
damental que hai que considerar é o da real concorrencia dunha limitación en
orde á conservación de edificios que excede do deber legal xenericamente esta-
blecido, coa mencionada consecuencia de restricción de aproveitamento sen posi-
bilidade de distribución equitativa. Téñase en conta ó efecto o criterio xurispru-
dencial plasmado, entre outras, en sentencia do Tribunal Supremo, de 18 de
decembro de 1996 e 18 de marzo de 1999. No presente caso, a indemnización
determinarase en execución de sentencia e fixarase en atención á diferencia de
aproveitamento que resulte de aplicar o nivel de protección establecido e o que
conforme ós criterios contidos no P.X.O.M. e dada a situación do inmoble lle
correspondería de non establecerse tal limitación ou vinculación singular».

75 • O Comité de Ministros do Consello de Europa adoptou o 17 de marzo de 1998 a
Recomendación núm. R (98) 5, sobre a pedagoxía do patrimonio, que dispón: «I.
Campo de aplicación e definicións. Para os fins da presente recomendación,
enténdese por: –«patrimonio cultural» toda pegada material e inmaterial da obra
creada polo home, así como toda pegada combinada do home e da natureza;
–«pedagoxía do patrimonio» unha educación fundada no patrimonio cultural,
que integre métodos activos de ensino, unha liberalización de disciplinas, unha
colaboración entre educación e cultura, así como contar cos métodos máis diver-
sos de expresión e comunicación; –«axentes que interveñen», as asociacións ou
organismos «culturais» e profesionais que traballan no ámbito cultural e de medio
ambiente, dende o campo do patrimonio ata o da creación contemporánea;
–«clase europea de patrimonio» unha forma particular de pedagoxía do patrimo-
nio que implica intercambios escolares internacionales baseados nun proxecto
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Disposición adicional quinta
A contía das sancións previstas nesta lei deberá actualizarse por decreto da
Xunta de Galicia, de acordo co índice de prezos ó consumo.

común e sobre temas en relación co patrimonio cultural; desenvólvense durante o
curso escolar e supoñen o traslado sobre o terreo, fóra do marco habitual da esco-
la; permítelles ós mozos –de calquera nivel ou tipo de ensino– descubri–las rique-
zas do patrimonio no seu contexto e comprende–la súa dimensión europea. II.
Aplicación da pedagoxía do patrimonio. A pedagoxía do patrimonio –interdisci-
plinaria por natureza– debe promoverse no marco das disciplinas escolares a tódo-
los niveis e en todo tipo de ensino. a) Organización. Deberíanse fomentar e faci-
lita–las iniciativas que tomen as institucións escolares e universitarias, os profesio-
nais do patrimonio e as asociacións, así como as das autoridades responsables,
sempre que respondan ás definicións enunciadas no punto I. Sería necesario
apoia–los esforzos das asociacións e os organismos culturais, especialmente na
constitución de lugares que alberguen clases de patrimonio, e fomenta–la partici-
pación de profesionais da cultura. Sería desexable que os copartícipes e/ou minis-
terios competentes procedan á avaliación de resultados de cada acción emprendi-
da no ámbito pedagóxico, cultural, organizativo e financeiro. b) Formación. A
pedagoxía do patrimonio supón un vínculo entre os programas escolares e unha
formación adecuada dos pedagogos. Deberíanse organizar cursos de formación
–teórica e práctica– que asocien a pedagogos e axentes culturais. O personal
encargado do patrimonio –a tódolos niveis– debería estar sensibilizado e, se é
posible, recibir unha formación específica de atención ós mozos. c) Medidas admi-
nistrativas. Os responsables da administración deberían toma–las medidas opor-
tunas para facilita–la mobilidade de alumnos e profesores. Deberíanse adoptar
medidas administrativas favorables que lles permitan ós pedagogos e axentes cul-
turais a preparación, aplicación e seguimento –nas mellores condicións posibles–
de proxectos pedagóxicos vinculados ó patrimonio, especialmente as clases de
patrimonio. Débese fomenta–la creación e desenvolvemento de departamentos
pedagóxicos nos organismos culturais. d) Financiamento. Debería facerse posible
a participación en actividades pedagóxicas de patrimonio para calquera mozo,
sexa cal fora a súa situación familiar ou financeira. Deberíase institucionalizar
unha colaboración entre os ministerios correspondentes que incluíra os aspectos
financeiros contando, se fose posible, coas estructuras existentes. Os gastos de
organización das clases europeas de patrimonio deberían ser asumidas –polo
menos en parte– polas administracións competentes. Deberíase dar asistencia ó
equipo de organización das actividades pedagóxicas de patrimonio na elabora-
ción dos plans financeiros, que están fóra da súa propia cualificación. III. Docu-
mentación. Débese fomentar que as autoridades e ministerios competentes de
cada país elaboren ou fagan elaborar material pedagóxico sobre o patrimonio cul-
tural. As actividades pedagóxicas de patrimonio deberían te–los medios para
poder contar coas novas tecnoloxías de información e comunicación. Débese
garantir un intercambio de material, experiencias e unha maior difusión multila-
teral da información sobre os sitios patrimoniais e os distintos enfoques pedagó-
xicos. É desexable que se implante unha acción coordinada e se estableza unha
rede neste ámbito».
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76 • Disposición redactada conforme coa modificación introducida polo artigo 14 da
Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e de réxime administrativo
(DOG núm. 251, do 30 de decembro).

• Segundo o art. 13 do Decreto 225/1998, do 17 de xullo, polo que se modifica o
Decreto 8/1998, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a estructura orgánica da
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo (DOG núm. 147, do 31 de
xullo), corresponderanlle ó Servicio de Vixilancia e Inspección do patrimonio cul-
tural as funcións de: «a) Vixilancia do cumprimento da ordenación urbanística
municipal a través dos plans de ordenación e plans operativos no que se refire ó
patrimonio cultural de Galicia. b) Comprobación do cumprimento das normas,
resolucións e dictames emanados da autoridade competente en materia de pro-
tección do patrimonio cultural. c) Control dos obrigatorios libros de rexistro onde
deben consta–las transaccións realizadas polas persoas e entidades dedicadas ó
comercio de bens integrantes do patrimonio cultural. d) Todas aquelas outras que
por disposicións legais ou regulamentarias poidan serlle atribuídas».

• A disposición adicional primeira, 1, do Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro,
de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histó-
rico Español (citada), establece que: «As autoridades competentes para a protec-
ción do Patrimonio Histórico Español solicitaranlles por escrito ós subdelegados do
goberno a súa intervención, sempre que necesiten o auxilio das Forzas e Corpos
de Seguridade do Estado para garanti–lo cumprimento do disposto na Lei 16/1985
e en especial para a execución dos actos previstos nos artigos 25 (demolición de
inmobles) e 37 (suspensión de obras) desta, sen prexuízo das facultades que na
materia de policía correspondan se é o caso ás autoridades competentes das
comunidades autónomas e dos procedementos de coordinación dispostos para
este efecto».

• Véxase a Lei 3/1992, do 23 de marzo, de coordinación de policías locais (DOG núm.
59, do 23 de febreiro) e o Decreto 160/1992, do 18 de xuño, que a desenvolve (DOG
núm. 125, do 25 de xuño).

Disposición adicional sexta76

1 Para o exercicio da actividade de vixilancia e inspección do patrimonio cul-
tural créase, dentro do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia,
grupo A, a escala de vixilancia e inspección do Patrimonio Cultural de Gali-
cia, para a que se establecerá regulamentariamente a súa estructura,
dependencia e funcionamento orgánico.

2 A titulación deberá ser de arquitecto superior, licenciado en xeografía e
historia ou en historia (arqueólogo), licenciado en historia da arte ou
licenciado en humanidades. O sistema de selección será por concurso–opo-
sición e as súas funcións serán:



• A Lei Orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade do Esta-
do (BOE núm. 63, do 14 de marzo), establece: Artigo 4.1º: «Todos teñen o deber
de prestar ás Forzas e Corpos de Seguridade o auxilio na investigación e persecu-
ción dos delictos nos termos previstos legalmente». Artigo 7.1º: «No exercicio das
súas funcións, os membros das Forzas ou Corpos de Seguridade terán a tódolos
efectos legais o carácter de Axentes da Autoridade». Téñase en conta que a Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, establece no seu artigo 137.2º: «Os feitos
constatados por funcionarios ós que se recoñece a condición de autoridade, e que
se formalicen en documento público observando os requisitos legais pertinentes,
terán valor probatorio sen prexuízo das probas que en defensa dos respectivos
dereitos ou intereses poidan sinalar ou achegar os propios administrados».
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§4º

a. Vixilancia do cumprimento da ordenación urbanística municipal a tra-
vés dos plans de ordenación e plans operativos no que se refire ó patri-
monio cultural de Galicia.

b. Comprobación do cumprimento das normas, das resolucións e dos dic-
tames emanados da autoridade competente en materia de protección
do patrimonio cultural.

c. Control dos obrigatorios libros de rexistro, onde deben consta–las
transaccións realizadas polas persoas e entidades dedicadas ó comercio
de bens integrantes do patrimonio cultural.

d. Todas aqueloutras que por disposición legal ou regulamentaria poidan
serlle atribuídas».

Disposición transitoria primeira
A tramitación e os efectos dos expedientes de declaración de bens de interese
cultural incoados con anterioridade á entrada en vigor da presente lei queda-
rán sometidos ó disposto por esta.

Disposición transitoria segunda
Cando, á entrada en vigor desta lei, o contorno dun inmoble catalogado non
estea delimitado expresamente por unha figura de planeamento, será deter-
minado pola Consellería de Cultura, de acordo coa incidencia do ben nas
áreas por el afectadas. En todo caso, terase en conta a lexislación xeral aplicable.

Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan
ó disposto nesta lei.



Disposición derradeira primeira
Autorízase o Consello da Xunta para dicta–las normas necesarias para o
desenvolvemento e a execución desta lei.

Disposición derradeira segunda
A presente lei entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 
Trinta de outubro de mil novecentos noventa e cinco.

Manuel Fraga Iribarne 
Presidente
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Dende o primeiro tercio do século IX, cando comeza a peregrinaxe á futura
Compostela, vai nacer un camiño que co paso dos séculos vai converterse nun
auténtico fenómeno de carácter histórico–cultural de relevancia universal. Xa
«A Guía do Camiño» do Codex Calixtinus nos dá no século XII, por primeira
vez, cumprida referencia escrita deste feito.

O Camiño de Santiago foi unha vía de comunicación, lugar de encontro de
culturas e xerador dunha vida social e económica que deu lugar á formación
de cidades e vilas e consecuentemente, a unha transformación da paisaxe, tra-
zos todos eles que o dotan desa impresionante riqueza cultural e histórica
merecedora de respecto e protección.

O Camiño de Santiago amósase hoxe como un espacio ligado á idea de Euro-
pa. Por tódalas partes proliferan asociacións, confraternidades, confrarías,
centros de estudios e institutos que teñen como finalidade o estudio e a difu-
sión do feito xacobeo e a súa proxección na historia e cultura europeas.

Paralelamente, as peregrinacións volven cobrar vixencia. Razóns espirituais,
culturais, históricas, artísticas e incluso deportivas moven as persoas de tóda-
las nacionalidades e ideas a percorre–lo Camiño de Santiago ata Compostela.

Exposición de motivos1

1 • Pode resultar de interese a consulta da web http://xacobeo.es

• O Decreto do 9 de marzo de 1940 (BOE do 18 de abril), establece: «Art. 1º: Declá-
ranse monumentos históricos artísticos as cidades de Santiago e Toledo. Art. 2º: As
respectivas corporacións municipais, así como os propietarios posuidores dos inmo-
bles situados nas zonas daquelas poboacións, quedan obrigados á máis estricta
observancia das leis do tesouro artístico, municipal e de ensanche de poboacións.
Art. 3º: Polo Ministerio de Educación Nacional nomearanse en cada unha destas
cidades, comisarios encargados de coidar polo máis exacto e fiel cumprimento dos
preceptos do presente Decreto. Art. 4º: Cando sexa necesario realizar obras de
reparación ou reforma en inmobles que por si só ofrezan escasa ou ningunha rela-
ción coa finalidade deste Decreto, bastará para realizala o informe favorable emiti-
do con carácter urxente pola Comisaría Xeral de Servicio de Defensa do Patrimonio
Artístico Nacional, trala solicitude do interesado e proposta do Comisario corres-
pondente; pero quedando, ademais, suxeitas ó que dispoñan as ordenanzas muni-
cipais e a lexislación xeral vixente. Seguirase o mesmo procedemento nas edifica-
cións de nova planta e zonas de ensanche ou apartadas do núcleo de poboación».

• O Decreto 2224/1962, do 5 de setembro, establece no seu artigo 1: «Decláranse
conxunto histórico–artístico o chamado Camiño de Santiago, comprendendo
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A relevancia histórica, o movemento investigador e as peregrinacións, tal como
xa queda descrito, xustifican o nacemento de recomendacións e normas de dis-
tinto ámbito territorial e institucional.

Así, no ámbito europeo, a Asemblea parlamentaria, o 28 de marzo de 1984,
aprobou un proxecto de recomendación relativa ós itinerarios europeos de
peregrinación, presentada pola Comisión de Cultura e Educación, que daría
lugar á Recomendación 987, segundo o texto adoptado pola Comisión Per-
manente o 28 de xuño de 1984, e que cualificaría o Camiño de Santiago como
primeiro itinerario cultural europeo.

Máis tarde, o 23 de outubro de 1987, o Consello de Europa producirá a declara-
ción de Santiago de Compostela, que no seu último parágrafo volve manifes-
ta–lo espírito de Europa: «…na fe que animou os peregrinos no decurso da his-
toria e que os reuniu nun alento común, por encima das diferencias e dos inte-
reses nacionais, impúlsennos tamén a nós nesta época, e particularmente á xente
nova, a seguir percorrendo este camiño para construírmos unha sociedade fun-
dada na tolerancia, no respecto ó outro, na liberdade e na solidariedade».

nesta declaración os lugares, edificios e paraxes coñecidos e determinados actual-
mente…». Notas: I. Este artigo non se ve afectado pola disposición derrogatoria
única do Real Decreto 736/1993, do 14 de maio, pola que se desenvolven deter-
minadas disposicións da Lei 39/1992 do 29 de decembro, de presupostos xerais do
estado para 1993 (BOE do 3 xuño), sobre beneficios fiscais aplicables ó «Ano Santo
Compostelán 1993» e deducción por investimento en investigación e desenvolve-
mento. II. Existen unhas Instruccións da Dirección xeral de Belas Artes do 29 de
outubro de 1964 (ampliadas no ano 1976), para a aprobación de proxectos de
obras que hai que realizar nas zonas da Cidade de Santiago de Compostela afec-
tadas pola Declaración de Conxunto Histórico–Artístico.

• Véxase a Resolución do 13 de abril de 1992, pola que se da publicidade á creación
do Consorcio da Cidade de Santiago e se publican os seus estatutos (DOG núm. 77,
do 23 de abril).

• Véxase a Resolución do 21 de xuño de 1993, da presidencia do Consello de Admi-
nistración do Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela, pola que se fai públi-
co o Regulamento orgánico do dito ente (DOG núm 140, do 23 de xullo).

• Véxase o Decreto 377/1991, do 19 de setembro, polo que se crea a S.A. de Xestión
do Plan Xacobeo–93 (DOG núm. 218, do 11 de novembro).

• Véxase o Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en mate-
ria do Camiño de Santiago (DOG núm. 36, do 20 de febreiro). Texto reproducido
neste libro (§21º.).
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Máis tarde, volverá manifestarse o Consello de Europa, esta vez a través de nota da
Secretaría Xeral, en data do 31 de marzo de 1989, preparada pola Dirección de
Medio Ambiente e de Poderes Locais, para defini–las grandes liñas de acción no Ca-
miño de Santiago.

A Comunidade Europea, na súa declaración dos ministros de Cultura, reuni-
dos en Consello, o día 17 de maio de 1993, recoñece o Camiño como patrimo-
nio cultural común europeo.

O Camiño acadará o seu universalismo coa declaración da UNESCO, do 11
de decembro de 1993, na que se recoñece como patrimonio universal da
humanidade.

Por outra banda, as normas dictadas pola Administración central do Estado, e
polas comunidades autónomas, na última década, superan a centena, o que
dá unha boa referencia do interese do Camiño de Santiago en todo o Estado.

Nesta mesma liña Galicia, que xa conta con abundante lexislación dispersa e
de carácter regulamentario, é consciente da necesidade dunha lexislación
integradora do máximo rango, que prevexa, por unha banda, os distintos
aspectos do Camiño –culturais, monumentais, urbanísticos– e, por outra, a
pluralidade de camiños con distinta relevancia histórico–cultural e, en conse-
cuencia, con distinto nivel de protección, pero sempre tratando de mante–la
súa integridade.

Aínda cando esta lei se refire a tódolos camiños que constituíron rutas de pere-
grinaxe a Santiago, a súa regulación céntrase, sobre todo, na protección da

• O Decreto 397/2003, do 23 de outubro, regula a utilización da imaxe corporativa
do Xacobeo 2004 (DOG núm. 212, do 31 de outubro). Texto reproducido neste
libro (§22º.).

• A Lei 4/2002, do 25 de xuño, do estatuto da capitalidade da cidade de Santiago de
Compostela (DOG núm. 142, do 24 de xullo), establece no seu artigo 22: «Patrimo-
nio histórico–artístico de Santiago de Compostela. 1. A consellería competente en
materia de patrimonio histórico–artístico e o Concello de Santiago de Compostela
remitirán ó Consello da Capitalidade unha programación anual das actuacións ten-
dentes á conservación e rehabilitación do patrimonio histórico e monumental da
cidade de Santiago de Compostela. 2. A Administración autonómica e o Concello de
Santiago de Compostela establecerán os mecanismos de colaboración e cooperación
necesarios para determinar e financiar as políticas de recuperación urbana integral
do casco histórico de Santiago de Compostela, así como dos contornos monumen-
tais e paraxes naturais de interese histórico–artístico do concello, nos cales se indi-
quen os obxectivos que se pretenden alcanzar e os recursos comprometidos».
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que foi vía fundamental, e hoxe con máis valor histórico e monumental, que é
o chamado Camiño francés, fixando para os restantes o nivel de protección
que a Lei do patrimonio cultural prevé para os bens catalogados.

O título preliminar desta lei recolle a devandita finalidade.

O título I dedícase á natureza do Camiño, o cal é cualificado como ben de
interese cultural.

O título II trata da delimitación, deslinde e réxime urbanístico do Camiño, e nel
establécense tamén as zonas laterais de protección.

O título III, relativo á conservación e protección do Camiño, respecta no seo dos
poderes públicos galegos as competencias respectivas en canto á recuperación,
conservación e mellora do seu itinerario, define o destino, os elementos funcio-
nais, os usos e maila zona de protección do contorno, e prevé por parte da Admi-
nistración autonómica un Plan especial de protección e promoción do Camiño, ó
cal quedarán vinculados tanto o planeamento municipal coma as normas subsi-
diarias provinciais do planeamento.

O título IV regula as infraccións e sancións, como acción pública para esixi–lo
cumprimento do previsto nesta lei e no plan especial.

O título V, dedicado á promoción do Camiño, atribúelle á Administración
autonómica a realización de todo tipo de actividades que teñen como finali-
dade o coñecemento e a difusión do patrimonio histórico–cultural ligado ó
Camiño, así como habilita a consellería de Cultura para colaborar cos entes
locais, institucións públicas e privadas, asociacións, Igrexa católica e outras
comunidades autónomas por onde discorra o Camiño, na súa promoción.

O título VI, e derradeiro desta lei, crea un Comité Asesor do Camiño de San-
tiago, coas funcións que se determinan na propia lei, se ben estas e a súa com-
posición se determinarán regularmentariamente.

Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade
co artigo 13.2º do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de
febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo en nome de El
Rei a Lei do Protección dos Camiños de Santiago.
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Artigo 12

1 A presente lei ten por obxecto a delimitación e regulación da conserva-
ción, uso e diferentes niveis de protección dos tramos dos camiños de San-
tiago que discorren por Galicia.

2 Para os efectos da presente lei, enténdese como Camiño de Santiago tóda-
las rutas históricas recoñecidas documentalmente.

3 A ruta principal, dentro do marco da presente lei, é o «Camiño francés»;
ben de interese cultural, segundo a delimitación do seu territorio históri-
co, recollida na Resolución do 12 de novembro de 1992 da Dirección Xeral
do Patrimonio Histórico e Documental.

4 As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de
Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas como «Camiño
portugués», «Ruta da prata», «Camiño do norte», «Camiño de Fisterra»,
«Camiño inglés» e «Ruta do mar de Arousa e Ulla». A súa delimitación e
deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez des-
lindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cul-
tural de Galicia para os bens catalogados.

Título preliminar
Obxecto da lei

2 • Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística en obras públi-
cas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm.
229, do 26 de novembro). Texto reproducido neste libro (§3º.).

• O Camiño de Santiago recibiu o Premio Príncipe de Asturias da Concordia do ano
2004.

• A través da bula Regis Aeterni o Papa Calixto II e o seu sucesor Alexandro III insti-
túen a indulxencia plenaria para os que visiten Compostela os anos nos que o 25
de xullo (festividade de Santiago) coincida en domingo.

• O artigo 30 das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Pro-
vincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, aprobadas por Orde do 3 de abril
de 1991 (DOG núm. 72, do 16 de abril), establece no seu parágrafo 3: «Camiño de
Santiago. As disposicións específicas de protección establecidas no Decreto
2224/1962 (do 5 de setembro, polo que se declara conxunto histórico–artístico o
chamado Camiño de Santiago), de carácter estatal, e no 413/1986 da Xunta de
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Galicia (hoxe substituído polo Decreto 63/1992, do 19 de febreiro, polo que se
reestructura a composición e funcionamento das Comisións de Patrimonio Histó-
rico Galego), aplicaranse nos seguintes concellos: Provincia da Coruña: Melide,
Arzúa, O Pino e Santiago de Compostela. Provincia de Lugo: Pedrafita, Triacaste-
la, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso e Palas de Rei. Ata a aproba-
ción do planeamento específico para a protección do Camiño de Santiago, o seu
trazado coñecido como o Camiño Francés e o seu contorno será considerado coma
un conxunto inventariado, para os seus efectos de aplicación destas normas, sina-
lándose unha franxa de protección de 100 metros».

• Véxase o Decreto 4/1992, do 16 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 12/1991,
do 14 de novembro, de traballos de dotación artística en obras públicas e nos
camiños de Santiago na Comunidade Autónoma de Galicia para os efectos do
establecido nas súas disposicións transitorias (DOG núm. 15, do 21 de xaneiro).
Texto reproducido neste libro.

• Resolución do 6 de xullo de 2001, da Dirección Xeral de Administración Local, pola
que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, dos estatutos da Mancomu-
nidade de Concellos Galegos do Camiño Francés (DOG. núm. 155, do 10 de agosto).

• O Decreto 63/1992, do 19 de febreiro, polo que se estructura a composición e fun-
cionamento das Comisións do Patrimonio Histórico, (DOG núm. 53, do 17 de marzo),
establece no seu artigo 2: «A Comisión do Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño
de Santiago terá como ámbito territorial o que abrangue o conxunto histórico–artís-
tico de Santiago de Compostela declarado polo Decreto do 9 de marzo de 1940, e
o Camiño de Santiago no ámbito da Comunidade Autónoma declarado polo Decre-
to 2224/1962, do 5 de setembro, e dependerá orgánica e funcionalmente da Direc-
ción Xeral do Patrimonio Histórico e Documental de Santiago de Compostela».
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Artigo 2

1 O Camiño de Santiago está constituído por vías de dominio e uso público,
delimitadas de acordo co establecido na presente lei.

2 A natureza demanial do Camiño esténdese ós terreos que ocupa e ós seus
elementos funcionais. Con independencia do proceso de delimitación do
Camiño previsto nesta lei, a súa anchura virá constituída por unha franxa
de polo menos tres metros nos casos en que fose necesaria a súa recupe-
ración. Cando o Camiño discorra por pontes formará parte daquel o
terreo ocupado polos soportes da estructura.

3 Adquirirán igualmente natureza demanial os tramos que se vaian recupe-
rando do Camiño histórico que estean aínda en mans privadas. Mentres
non se recuperen constitúese unha servidume pública para o paso do
Camiño sobre propiedade privada dunha anchura de tres metros.

Artigo 3

1 Nos casos de execución de obras de infraestructura nos que fose indispen-
sable, por causa de forza maior ou interese social, ocupar algún tramo do
Camiño, deberá preverse nos respectivos proxectos un trazado alternativo
a el, que adquirirá natureza demanial. No suposto de construcción dunha
estrada o devandito tramo alternativo discorrerá de forma paralela e pró-
xima a esta, e reunirá semellantes características ó tramo ocupado.

2 A necesidade de ocupación dun tramo do Camiño polos motivos expostos
no apartado anterior necesitará, previamente, a incoación do correspon-
dente expediente administrativo, onde deberá acreditarse a existencia da
devandita necesidade.

Artigo 4
O Camiño de Santiago constitúe un ben de dominio público de carácter cul-
tural incluído na categoría de territorio histórico. Como tal seralle aplicable a
lexislación xeral autonómica nesta materia.

Título I
Da natureza do Camiño
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Artigo 53

1 A delimitación do Camiño levarase a cabo mediante expediente incoado
para o efecto, onde se definirá a anchura de acordo co artigo 2.2 desta lei
e se concretarán as súas pertenzas, accesorios e características, así como as
correspondentes zonas de protección.

2 Correspóndelle á Consellería de Cultura a incoación dos procedementos
de delimitación e deslinde dos tramos do Camiño de Santiago. A incoación
do expediente de delimitación deberá serlles notificada ós concellos polos
termos dos cales discorra o Camiño e anunciada no Diario Oficial de Gali-
cia.

3 No procedemento de delimitación do Camiño deberá intervir preceptiva-
mente o Comité Asesor do Camiño de Santiago previsto na presente lei.
Antes da súa aprobación, a delimitación do trazado do Camiño deberá ser
sometida a información pública por un prazo de dous meses.

4 A delimitación do Camiño será aprobada mediante decreto da Xunta de
Galicia, por proposta do conselleiro de Cultura.

5 A delimitación do Camiño, unha vez aprobada, levará implícita a declara-
ción de interese social e a de necesidade de ocupación dos bens e adquisi-
ción de dereitos para os fins de expropiación forzosa, de ocupación tem-
poral ou de imposición ou modificación de servidumes.

Título II
Da delimitación, deslinde e réxime urbanístico do Camiño

3 • En relación ó prazo máximo de 5 anos no que debe notificarse a resolución expre-
sa do procedemento da delimitación do camiño de Santiago, véxase o artigo 1 da
Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autóno-
ma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común (DOG núm. 135, 12 de xullo).

• O Real Decreto 1095/1997, do 4 de xullo, polo que se reorganiza o Consello Xaco-
beo (BOE núm. 160, do 6 de xullo), establece: «Art. 1. Fins: O Consello Xacobeo,
que se rexerá polo presente Real Decreto, é o órgano de cooperación que ten por
finalidade facilita–la comunicación entre a Administración Xeral de Estado e a das
comunidades autónomas que forman parte deste, para efectos de coordinar e
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Artigo 6

1 Igualmente, e seguindo o procedemento previsto no artigo anterior, debe-
rán delimitarse as correspondentes zonas laterais de protección do Cami-
ño, que consistirán en dúas franxas de terreo a ámbolos dous lados del
dunha anchura mínima de tres metros a partir da súa liña exterior, agás
naqueles tramos en que discorra tanxencialmente a unha estrada. Neste
caso a zona lateral de protección de tres metros establecerase para a beira
do Camiño oposta á estrada.

2 As zonas laterais de protección do Camiño están sometidas ás limitacións
establecidas na presente lei.

3 Nos tramos urbanos do Camiño, os instrumentos de ordenación urbanísti-
ca someteranse ás normas específicas que a presente lei establece para as
zonas laterais de protección. Considéranse tramos urbanos aqueles que
discorran polo solo cualificado de urbano polo correspondente instru-
mento de planeamento.

colaborar nos programas e actuacións que se prevexan en relación co Camiño de
Santiago e coa celebración dos anos xacobeos. Art. 2. Organización: 1. O Conse-
llo Xacobeo organízase en Pleno e en Comisión Executiva. 2. Tódolos cargos do
Consello serán honoríficos, sen dereito a percibir retribución ningunha. Art. 3.
Composición e funcións do Pleno: 1. O Pleno intégrase polos seguintes membros:
presidente: O ministro de Educación e Cultura. Vicepresidente: O conselleiro de
Cultura e Comunicación Social da Xunta de Galicia. Vocais: O secretario de Estado
para a Cooperación Internacional e para Iberoamérica. O secretario de Estado de
Comercio, Turismo e de Pequena e Mediana Empresa. O secretario de Estado de
Cultura. O Secretario de Estado para a Administración Pública. O subsecretario de
Economía e Facenda. O subsecretario de Fomento. O subsecretario de Medio
Ambiente. Un representante con rango de conselleiro das Comunidades Autóno-
mas do País Vasco, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón,
Navarra, Castilla y León. O director xeral de Belas Artes e Bens Culturais. Secreta-
rio: O director xeral de Cooperación e Comunicación Cultural. 2. Os membros do
Consello poderán delegar a súa presentación e asistir ás reunións acompañados
dos asesores que consideren necesarios por razón das materias que se traten. 3.
Poderán asistir ás reunións do Consello, con voz pero sen voto, representantes de
institucións eclesiásticas, culturais, académicas e outras que pola súa relación coas
función do Consello Xacobeo sexan convocadas polo seu presidente. 4. O Conse-
llo poderá constituír relatorios técnicos para o estudio e proposta dos asuntos con-
cretos que se lles encomende. Serán presididas por un conselleiro das comunida-
des autónomas, en turno rotatorio e integradas por representantes designados
polos membros do Consello, con rango de director xeral, que teñan competencias
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sobre os asuntos atribuídos a cada Ponencia Técnica. 5. Corresponde ó Pleno do
Consello Xacobeo o estudio e proposta dos seguintes asuntos para a súa elevación
ós órganos correspondentes das administracións públicas representadas neste: a).
Actuacións para a delimitación, sinalización, trazado e mantemento do Camiño de
Santiago en tódolos seus ramais históricos. b) Actuacións para a rehabilitación e
conservación dos bens vinculados ó patrimonio histórico–cultural do Camiño de
Santiago. c) Actividades para a promoción do Camiño de Santiago e a súa difusión
cultural e turística, nacional e internacional, con especial atención ás de asistencia
ó peregrino. d) Actuacións específicas en relación coa celebración dos anos xaco-
beos. e. Actuacións para a mellora paisaxística e ambiental do contorno do Cami-
ño. Art. 4. Composición e funcións da Comisión Executiva: 1. A Comisión Execu-
tiva intégrase polos seguintes membros: presidente: O director xeral de Coopera-
ción e Comunicación Cultural. Vocais: Un representante con rango de director
xeral designado por cada un dos Vocais do Pleno. Secretario: O subdirector xeral
de Comunicación cultural coas Comunidades Autónomas. 2. Corresponde á Comi-
sión Executiva: a) Impulsa–la coordinación entre as diversas institucións e comuni-
dades autónomas para a realización dos traballos necesarios que lle permitan ó
Pleno do Consello Xacobeo o cumprimento das súas funcións. b) A aplicación e
seguimento dos acordos que se tomen no Pleno do Consello Xacobeo. Disposi-
ción derrogatoria única. Derrogación normativa: Queda derrogado o Real
Decreto 1530/1991, do 18 de outubro, polo que se crea o Consello Xacobeo. Dis-
posición final única. Entrada en vigor: O presente Real Decreto entrará en vigor
o día seguinte ó da súa publicación no «Boletín oficial do Estado».

4 • Véxase o Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura e Comunicación
Social do 12 de novembro de 1997 (DOG núm. 230, do 27 de novembro; correc-
ción de erros DOG núm. 26, do 9 de febreiro de 1998), polo que se somete a infor-
mación pública o trazado relativo á delimitación e deslindamento do Camiño do
norte, Ruta de Peregrinación da Costa.

• Véxase o Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura e Comunicación
Social do 3 de decembro de 1997 (DOG núm. 26, do 9 de febreiro de 1998), polo
que se somete a información pública o trazado relativo á delimitación e deslinda-
mento do Camiño de Fisterra.

• Véxase o Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación Social
e Turismo do 10 de decembro de 1997 (DOG núm. 3, do 7 de xaneiro; corrección de
erros DOG núm. 16, do 26 de xaneiro de 1998, DOG núm. 26, do 9 de febreiro de
1998, e no DOG núm. 92, do 15 de maio), polo que se somete a información públi-
ca o trazado relativo á delimitación e deslindamento do Camiño Inglés.

• Véxase o Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo do 16 de decembro de 1997 (DOG núm. 3, do 7 de xaneiro; correc-
ción de erros DOG núm. 16, do 26 de xaneiro de 1998 e DOG núm. 26, do 9 de

Artigo 74

A Xunta de Galicia regulará por vía regulamentaria o procedemento de deslinde.
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febreiro de 1998), polo que se somete a información pública o trazado relativo á
delimitación e deslindamento do Camiño Portugués.

• Véxase o Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo do 13 de xaneiro de 1998 (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro; correc-
ción de erros DOG núm. 26, do 9 de febreiro de 1998 e DOG núm. 92, do 15 de
maio de 1998), polo que se somete a información pública o trazado relativo á
delimitación e deslindamento do Vía da Prata.

• Véxase o Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo do 19 de febreiro de 1998 (DOG núm. 44, do 5 de marzo), polo
que se somete a información pública a delimitación e deslindamento, como Cami-
ño de Santiago, da Ruta Marítima de Peregrinacións do Mar de Arousa e Ulla, na
súa fase inicial referida ó trazado da devandita ruta.

• Véxase o Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo do 19 de febreiro de 1998 (DOG núm. 44, do 5 de marzo), polo
que se incoa o expediente de delimitación e deslindamento da Ruta do Mar de
Arousa, como Camiño de Santiago.
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Artigo 85

1 Os poderes públicos galegos, dentro das súas respectivas competencias,
garantirán a recuperación, conservación, mellora e protección do Camiño e de
tódolos seus elementos funcionais.

2 As administracións locais cooperarán cos órganos da Xunta de Galicia na con-
servación e protección dos tramos do Camiño que discorran polos seus res-
pectivos territorios, adoptando as medidas oportunas que eviten a súa dete-
rioración ou destrucción. En todo caso, os concellos notificaranlle á Conselle-
ría de Cultura calquera perigo de dano que se produza no Camiño.

3 A Xunta de Galicia poderá delegar nas entidades locais polas que discorra
o Camiño funcións de conservación e protección deste, asignando as dota-
cións oportunas.

4 Naquelas accións que se realicen no patrimonio arquitectónico e monu-
mental situado no Camiño de Santiago terase en conta a garantía do ulte-
rior mantemento dos monumentos restaurados, cando non sexan de titu-
laridade pública, en función do seu uso.

5 No caso dos bens citados no punto anterior, unha vez restaurados eses
bens, a Consellería de Cultura garantirá a súa utilización pública para o
uso dos peregrinos que percorran o Camiño, logo de acordo cos propieta-
rios deles cando os houbese.

Artigo 9

1 O destino do Camiño será o dun sendeiro peonil, destino que será com-
patible coa súa utilización como vía ecuestre ou como vía para vehículos
sen motor. En ningún caso tanto a utilización do Camiño coma a dos seus
elementos funcionais poderán supoñer un perigo de destrucción ou
deterioración nin realizarse de forma incompatible cos valores que encerra.

Título III
Da conservación e protección do Camiño

5 • Véxase o Decreto 377/1991, do 19 de setembro, pola que se crea a S.A de Xestión
do Plan Xacobeo–93 (DOG. núm. 218, do 11 de novembro).
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• O Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido para a reha-
bilitación de inmobles sitos en conxuntos históricos galegos (DOG núm. 83, do 30
de abril, establece no parágrafo 1 do seu artigo 1º: «Esta disposición aplicarase ó
fomento e á protección da rehabilitación de vivendas situadas en: …c) Entidades
de poboación que figuran no anexo III, polas que discorre o Camiño Francés de
Santiago». Dito Anexo III está reproducido neste libro (§33º.).

6 • Véxase o artigo 106 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística
e protección do medio rural (DOG. núm. 252, do 31 de decembro). Texto repro-
ducido neste libro (§6º.).

2 Constitúen elementos funcionais do Camiño os afectos á conservación ou
ó servicio del, tales como áreas de descanso, áreas de auxilio e atención
médica de urxencia, sinalizacións, albergues de peregrinos e, en xeral,
todos aqueles que sexan complementarios á súa utilización.

Artigo 106

1 O Camiño, nos seus tramos non urbanos, non poderá ser utilizado para o
tráfico rodado de vehículos de motor, calquera que sexa a súa natureza.

2 A prohibición contida no apartado anterior non será aplicable naqueles
casos nos que o Camiño sexa o directo vial de acceso a eidos e vivendas.
En todo caso, e a través dos correspondentes procedementos de concen-
tración parcelaria ou de expropiación forzosa, deberanse ir arbitrando
paulatinamente accesos a eidos e vivendas que eviten a utilización de tra-
mos do Camiño para o tráfico rodado. 

Artigo 11

1 Nas zonas laterais de protección previstas no artigo 6.1 desta lei non se per-
mitirán máis usos cós que sexan compatibles coa conservación do Camiño,
logo de autorización expresa, en calquera caso, da Consellería de Cultura.

2 En particular, nas zonas laterais de protección quedará prohibido:

a. O establecemento de campamentos e, en xeral, calquera tipo de acam-
pada colectiva ou individual.

b. Todo tipo de actividade constructiva, agás as infraestructuras previstas
no artigo 3. 
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c. As explotacións propias das estradas.
d. A corta de arboredo. Coa autorización expresa da Consellería de Cul-

tura, poderá permitirse a corta illada de árbores, coa obriga de com-
pensa–la corta coa plantación inmediata de especies autóctonas.

Artigo 12
O resto das actividades nas zonas laterais de protección requirirá a autoriza-
ción da Consellería de Cultura, logo do informe preceptivo do Comité Asesor
do Camiño de Santiago.

Artigo 13

1 A Consellería de Cultura ordenará a paralización de toda actividade ou
obra non autorizada ou que non se axuste ás condicións establecidas na
autorización.

2 No prazo de dous meses a partir da orde de paralización de toda activida-
de, a Consellería de Cultura deberá adoptar, logo de informe preceptivo do
Comité Asesor do Camiño de Santiago, algunhas das resolucións seguintes:

a. Derruba–las obras ou impedir definitivamente as actividades non auto-
rizadas ou non axustadas ás condicións establecidas na autorización.

b. Ordena–la instrucción do oportuno expediente para a eventual legali-
zación das obras ou a autorización das actividades, sempre que fosen
compatibles co disposto nesta lei e na demais lexislación aplicable.

Artigo 14
Nas zonas laterais de protección poderá procederse á expropiación forzosa
dos bens existentes, entendéndose implícita a declaración de interese social
sempre que a expropiación sexa condición necesaria para a conservación,
reparación, ampliación ou servicio do Camiño.

Artigo 15
O incumprimento das obrigas e prohibicións previstas nesta lei para as zonas
laterais de protección do Camiño implicará a declaración de interese social
para os efectos de aplicación da expropiación forzosa ós bens a que se refire
o artigo anterior.
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Artigo 167

1 Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establé-
cese unha zona de protección do contorno, composta por dúas franxas de
trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que
o uso do solo quedará sometido á autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.

2 A autorización á que se refire o parágrafo anterior unicamente poderá
outorgarse cando as actuacións respondan ás características tradicionais
da zona e respecten os valores do camiño.

3 En calquera caso, na zona de protección do contorno queda prohibido:

a. Todo tipo de publicidade.
b. A explotación mineira.
c. A extracción de entullo e area.

4 Nas zonas de protección a Consellería competente poderá levar a cabo unha
ordenación espacial mesmo das explotacións agrarias afectas polo Camiño.

5 Para calquera actuación sobre o Camiño de Santiago terase en conta o dis-
posto na lexislación de avaliación de impacto ambiental.

7 • O Artigo 24 da Lei 25/1988, do 29 de xullo, de Estradas (BOE núm. 182, do 30 de
xullo), establece: «1. Fóra dos tramos urbanos das estradas estatais queda prohi-
bido realizar publicidade en calquera lugar visible desde a zona de dominio públi-
co da estrada, sen que esta prohibición dea en ningún caso dereito a indemniza-
ción. 2. Ós efectos deste artigo non se considera publicidade os carteis informati-
vos autorizados polo Ministerio de Fomento».

• O Real Decreto 1812/1994 do 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento
xeral de Estradas (BOE njúm. 228, do 23 de setembro), establece: Art. 88…1. Fóra
dos tramos urbanos das estradas estatais queda prohibido realizar publicidade en
calquera lugar visible desde a zona de dominio público da estrada, sen que esta
prohibición dea en ningún caso dereito a indemnización (artigo 24.1). 2. A prohi-
bición afectará a tódolos elementos da instalación publicitaria, comprendendo a
fixación de carteis, colocación de soportes e calquera outra manifestación da cita-
da actividade publicitaria, agás as exceptuadas na Lei de Estradas e no presente
Regulamento. Art. 89: 1. Ós efectos do disposto no artigo anterior non se consi-
deran publicidade os carteis informativos autorizados polo Ministerio de Fomen-
to (artigo 24.2). 2. Son carteis informativos: a) Os sinais de servicio. b) Os carteis
que indiquen lugares de interese cultural, turístico, poboacións, urbanizacións e
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centros importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde a estrada.
c) Os que se refiran a actividades e obras que afecten á estrada. d) Os rótulos dos
establecementos mercantís ou industriais que sexan indicativos da súa actividade,
nas condicións fixadas no artigo seguinte. e) Os que se refiran ós carburantes dis-
poñibles, marca e prezos dos mesmos na estación de servicio máis próxima. 3. Nos
casos a), b), c) e e) do apartado anterior, a forma, colores e dimensións dos carteis
informativos determinaranse polo Ministerio de Fomento, así como, en particular,
a distancia a que se deban colocar os carteis do parágrafo e), medida desde o acce-
so á estación de servicio. 4. Os carteis informativos poderán ser colocados polos
interesados, previa autorización da Dirección Xeral de Estradas, correndo a cargo
daqueles o seu mantemento e conservación. A autorización poderá ser revogada
sen dereito a indemnización, previa audiencia do interesado, en caso de mala con-
servación, cese da actividade obxecto da información, por razóns de seguridade
da circulación, ou por prexudicar o servicio público que presta a estrada. 5. Nos
casos de revogación contemplados no apartado anterior, A Dirección Xeral de
Estradas comunicaralle ó interesado a resolución motivada, dándolle un prazo
para que retire o cartel obxecto de revogación, así coma os seus soportes e cimen-
tos. Transcorrido dito prazo sen que o interesado teña procedido á retirada, a
Dirección Xeral de Estradas levaraa a cabo, estando o titular obrigado ó pago dos
custos da operación. 6. Será necesaria a colocación de carteis informativos dos car-
burantes petrolíferos, prezo e marca dos mesmos, ofrecidos na instalación de
venda ó público máis próxima. A situación de ditos carteis efectuarase dentro das
zonas de dominio público ou de servidume da estrada, debendo ser autorizada
pola Dirección Xeral de Estradas. Será responsabilidade do titular da autorización
a veracidade da información contida no cartel, así como a súa instalación, conser-
vación e mantemento, operacións que, en todo caso, faranse sen risco ningún
para a seguridade vial. Art. 90: Rótulos e anuncios. 1. Os rótulos de establece-
mentos mercantís ou industriais terán a consideración de carteis informativos se
están situados sobre os inmobles en que aqueles teñan a súa sede ou na súa inme-
diata proximidade, e non poderán incluír comunicación adicional ningunha ten-
dente a promover a contratación de bens e servicios. 2. Os rótulos e anuncios
deberán ser autorizados pola Dirección Xeral de Estradas. En ningún caso se auto-
rizarán: a) Os rótulos cuxa segunda maior dimensión sexa superior ó 10% da súa
distancia á aresta exterior da calzada. b) Os rótulos que, polas súas características
ou luminosidade, vistos desde calquera punto da plataforma da estrada, poidan
producir cegamento, confusión ou distracción ós usuarios desta, ou sexan incom-
patibles coa seguridade da circulación vial. 3. Non se considerarán publicidade os
rótulos ou debuxos que figuren sobre os vehículos automóbiles, e se refiran exclu-
sivamente ó propietario do mesmo ou á carga que transporte. Non se poderán uti-
lizar substancias reflectoras, cores ou composicións que poidan inducir a confusión
con sinais de circulación ou obstaculizar o tráfico rodado. Art. 91: Excepción.
Excepcionalmente, terán a consideración de información os avisos de carácter
eventual relativos a probas deportivas ou acontecementos similares, regulamen-
tariamente autorizados e que se desenvolvan na propia estrada, sen prexuízo do
establecido nos artigos 24.1 da Lei de Estradas e 88.1 deste Regulamento». 

• O Artigo 34 da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de Estradas de Galicia (DOG núm. 210,
do 20 de decembro), establece: «1. Prohíbese toda aquela publicidade que sexa visi-
ble desde as zonas de dominio público da estrada, agás nos tramos urbanos, onde
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Artigo 17

1 A Consellería de Cultura redactará, no marco desta lei, un Plan especial
de protección e promoción do Camiño de Santiago, e nel daráselles
audiencia a tódolos concellos polos que discorra. O devandito plan debe-
rá ser previamente informado polo Comité Asesor do Camiño de Santia-
go previsto na presente lei e será aprobado polo Consello da Xunta.

2 A obrigatoriedade do Plan especial de protección e promoción do Camiño
non poderá escusarse na preexistencia doutro planeamento, calquera que
sexa a súa natureza.
Os plans especiais que os concellos afectados poidan redactar con vistas á
ordenación do tramo do Camiño de Santiago que discorra polo seu terri-
torio deberán adaptarse ó Plan especial de protección e promoción pre-
visto no presente artigo.

Artigo 18

1 O planeamento municipal e, se é o caso, as normas subsidiarias provinciais
do planeamento deben incorporar nas súas determinacións e documentos
o disposto na presente lei e no Plan de protección e promoción do Cami-
ño de Santiago.

2 O outorgamento de licencias municipais para actividades autorizables que
afecten ó Camiño de Santiago, as súas zonas laterais de protección e maila

a publicidade estará sometida ás ordenanzas municipais, debendo situarse fóra das
zonas de dominio público e non afectar nin interferir as sinalizacións, alumeado ou
balizamento da estrada, sen que esta prohibición poida dar, en ningún caso, derei-
to a indemnización. Os planeamentos municipais haberán de se adaptar a esta nor-
mativa. 2. Non se considera publicidade ós efectos desta lei: a) A rotulación infor-
mativa das vías. b) As indicacións de orde xeral que sexan de interese para o usua-
rio, tales como información sobre talleres, restaurantes, exposicións, feiras, celebra-
cións, etc., sempre que non conteñan nomes comerciais. c) Os rótulos e marcas
comerciais que se dispoñan no edificio ou finca en que se desenvolva a actividade
anunciada. 3. En todo caso, para a colocación de calquera clase de letreiro, cartel,
ou reclamo, fóra das zonas urbanas, será preceptiva a autorización do órgano com-
petente da Administración titular da estrada, que atenderá ademais de ó anterior-
mente expresado a que as condicións de forma, tamaño, situación e iluminación
non sexan prexudiciais para a seguridade da circulación, para o que deberán de se
axustar ás características que regulamentariamente se determinen».
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zona de protección do contorno precisará da previa resolución da Conse-
llería de Cultura, logo do informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño
de Santiago. Xa que logo, non poderá outorgarse a licencia ata que a auto-
rización lle sexa notificada ó Concello.

3 En todo caso, non se permitirán nas zonas laterais de protección nin na de
protección do contorno novas aliñacións nin aumentos da edificabilidade.

Artigo 19
Será pública a acción para esixir perante os órganos administrativos compe-
tentes o cumprimento do previsto nesta lei e no Plan especial de protección e
promoción.
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Artigo 20

1 Sen prexuízo do previsto na lexislación sobre patrimonio cultural, a vulne-
ración das obrigas e prohibicións contidas na presente lei e no Plan especial
de protección e promoción terá a consideración de infracción administrati-
va. Levará consigo a imposición das correspondentes sancións ós responsa-
bles, así como a obriga de resarcimento de danos e perdas, todo isto con
independencia das responsabilidades penais que puidesen derivarse e da
obriga de restauración do Camiño ou das súas zonas laterais de protección.

2 As infraccións cometidas no Camiño ou nas súas zonas laterais de protec-
ción sancionaranse con multas das que se graduará a súa contía tendo en
conta a gravidade do dano, a entidade económica dos feitos constitutivos
da infracción, a reiteración, as circunstancias concorrentes e o grao de res-
ponsabilidade da persoa ou persoas infractoras. Os límites cuantitativos
son os establecidos na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia.

Artigo 21
As infraccións clasifícanse en moi graves, graves e leves.

1 Teñen o carácter de infraccións moi graves:

a. Toda actuación que supoña a destrucción de parte do Camiño ou dos seus
elementos funcionais, incluído o arboredo.

b. A falta de autorización preceptiva ou o incumprimento das condicións
previstas nela, naquelas actividades que se realicen no Camiño ou nas
súas zonas de protección. Todo isto, con independencia do previsto no
artigo 13.2.b. desta lei.

c. A realización de actividades prohibidas nas zonas laterais de protec-
ción do Camiño previstas no artigo 11.2 desta lei.

d. A infracción das prohibicións establecidas no artigo 16.
e. A reincidencia na comisión de infraccións graves.

2 Teñen o carácter de infraccións graves:

a. A utilización do Camiño para o tráfico rodado fóra do suposto previs-
to no artigo 10.2 desta lei.

Título IV
Das infraccións e sancións
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b. A reincidencia na comisión de infraccións leves.

3 Teñen o carácter de infraccións leves:

a. O vertido ou abandono no Camiño ou nas súas zonas de protección de
obxectos, residuos e outros desperdicios fóra dos lugares autorizados,
así como a queima destes.

b. A utilización do Camiño que atentase ó uso e gozo pleno e pacífico del
polas demais persoas.

c. A realización de actividades contrarias ós valores do Camiño.

Artigo 22
Para os efectos do disposto no artigo anterior enténdese que hai reincidencia
cando no período dun ano se cometesen dúas ou máis infraccións graves ou
leves, e así fose declarado por resolución firme.

Artigo 23
As faltas ás que se refiren os artigos anteriores prescribirán:

a. As moi graves, ós tres anos.
b. As graves, ós dous anos.
c. As leves, ós seis meses.

Estes prazos contaranse dende que se tivo coñecemento do feito.

Artigo 24
Os órganos competentes para a imposición de multas serán os seguintes:

a. O director xeral do Patrimonio en canto ás faltas leves.
b. O conselleiro de Cultura nas graves.
c. O Consello da Xunta nas moi graves.

Artigo 25
No non previsto neste artigo será aplicable o disposto no título IX da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, e na normativa autonómica de
desenvolvemento dela.
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Artigo 268

Correspóndelle á Consellería de Cultura a realización de todo tipo de activi-
dades de promoción que teñan como obxectivo o coñecemento e a difusión
do patrimonio histórico–cultural ligado ó Camiño de Santiago.

Artigo 279

1 No marco da promoción do Camiño de Santiago, a Consellería de Cultura
e, se é o caso, o Consello da Xunta procurarán o establecemento dos opor-
tunos mecanismos de colaboración e coordinación de programas coas
comunidades autónomas por onde discorra este.

Título V
Da promoción do Camiño

8 • Véxase o Decreto 397/2003, do 23 de outubro, para a utilización da imaxe corpo-
rativa do Xacobeo 2004 (DOG. núm. 212, do 31 de outubro). Texto reproducido
neste libro (§22º.).

• Véxase o artigo 202 da Lei 9/2002, do 30 de decembro de ordenación urganística
e protección do medio rural de Galicia(DOG. núm. 252, do 31 de decembro). Texto
reproducido neste libro (§6º.).

9 • O Consello de Europa, en relación cos itinerarios culturais europeos e o Camiño de
Santiago, realizou a Declaración de Santiago de Compostela, do 21 de outubro de
1987, na que se establece: «A dimensión humana da sociedade, as ideas de liber-
dade e xustiza e a confianza no progreso son os principios que forxaron as dife-
rentes culturas que crearon a identidade europea. Esta identidade cultural (de
onte e de hoxe) é o froito da existencia dun espacio europeo, soporte da memo-
ria colectiva, que está percorrido polos camiños que fan vence–las distancias, fron-
teiras e incomprensións. O Consello de Europa propón a revitalización dun destes
camiños, o que conducía a Santiago de Compostela. Este camiño, altamente sim-
bólico no proceso de construcción europea, servirá de referencia e exemplo para
futuras accións. Por todo iso, facemos un chamamento ás autoridades, institucións
e cidadáns, para: 1. Continua–lo traballo de identificación dos camiños de Santia-
go no conxunto do territorio europeo. 2. Establecer un sistema de sinalización
dos principais puntos do itinerario mediante a utilización do emblema proposto
polo Consello de Europa. 3. Desenvolver unha acción coordinada de restauración
e posta en valor do patrimonio arquitectónico e natural situado nas proximidades
destes camiños. 4. Lanzar programas de actividade cultural a fin de descubrir
novamente o patrimonio histórico, literario, musical e artístico creado pola pere-
grinación a Santiago de Compostela. 5. Promove–lo establecemento de intercam-
bios permanentes entre as cidades e rexións situadas ó longo destes camiños. 6.
Estimular (no marco destes intercambios) a creación artística cultural contempo-
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2 O Consello da Xunta poderá acordar beneficios e incentivos a favor dos
concellos e particulares afectados pola política protectora e de promoción
do Camiño, e construír consorcios e subscribir convenios con outras admi-
nistracións públicas.

3 A través dos mecanismos de cooperación con outras comunidades, procu-
rarase unha sinalización uniforme do Camiño seguindo as directrices do
Consello de Europa, tendo en conta os seguintes criterios:

a. A rotulación dentro do territorio de Galicia farase en galego. No caso
de utilización de varios idiomas, terá lugar preferente na orde de colo-
cación e maior relevancia na dimensión tipográfica.

b. Fóra do territorio galego, promoveranse os acordos oportunos para
que o noso idioma figure na rotulación e se expresen de forma correc-
ta os topónimos.

Artigo 28
A Consellería de Cultura elaborará anualmente unhas directrices de actuación
que recollan as actividades de promoción do Camiño que pretenda levar a cabo.

Artigo 29
É competencia da Consellería de Cultura:

a. O establecemento, a conservación e o mantemento de toda clase de ser-
vicios á peregrinaxe ó longo dos tramos galegos do Camiño de Santiago.

ránea para renovar esta tradición e dar testemuño dos valores intemporais da
identidade cultural europea. Que a fe que animou ós peregrinos ó longo da his-
toria e que os reuniu nunha aspiración común (por riba das diferencias e intere-
ses nacionais) nos inspire hoxe a nós tamén, especialmente ós mozos, a percorrer
estes camiños para construír unha sociedade fundada na tolerancia, o respecto ós
demais, a liberdade e a solidariedade».

• Véxase o Real Decreto 895/2003, do 11 de xullo, polo que se desenvolve a disposi-
ción adicional segunda da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de medidas fiscais,
administrativas e da orde social, sobre beneficios fiscais aplicables ó «Ano Santo
Xacobeo 2004» (BOE núm. 177, do 25 de xullo; corrección erros no BOE núm. 206
do 28 de agosto) Texto reproducido neste libro.

• A disposición adicional decimoséptima da Lei 61/2003, do 30 de decembro, de Orza-
mentos Xerais do Estado para o ano 2004 (BOE núm. 313, do 31 de decembro), esta-
blece que «A entidade pública empresarial Loterías e Apostas do Estado destinará
durante o ano 2004 os beneficios dun sorteo especial da Lotería Nacional a favor do
«Xacobeo 2004», dacordo coas normas que dicte ó efecto o Ministerio de Facenda». 
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b. O establecemento da sinalización adecuada do Camiño.
c. O establecemento e a organización dunha rede de albergues de alo-

xamento gratuíto e xestión directa destinado á peregrinaxe; e poderá
igualmente establecerse un sistema de apoio a albergues e hospederí-
as que teñan carácter privado.
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Artigo 30

1 Créase, como órgano consultivo da Consellería de Cultura, o Comité Ase-
sor do Camiño de Santiago para que emita os informes que se sinalan nos
artigos 3, 5, 12, 13, 16 e 17 desta lei e cantos outros se lle solicitan.

2 O Comité Asesor, composto de dez membros como máximo, será designa-
do entre persoas de recoñecida competencia na materia.

Disposición adicional10

Dentro do prazo máximo de dous anos a partir da entrada en vigor desta lei,
a Xunta de Galicia aprobará o Plan especial de protección e promoción do
Camiño de Santiago ó que se refiere o artigo 17 desta lei.

Disposicións transitorias

Primeira11

Mentres non se aprobe o expediente de delimitación do Camiño, e sen pre-
xuízo das zonas de protección establecidas por esta lei, seguirá estando vixen-
te a delimitación establecida pola Resolución da Dirección Xeral do Patrimo-
nio Histórico e Documental do 12 de novembro de 1992.

Segunda12

O Comité Asesor do Camiño de Santiago previsto no título VI da presente lei
deberá constituírse dentro dun prazo máximo dun ano a partir da entrada en

Título VI
Do Comité Asesor do Camiño de Santiago

10 • Véxase o Plan Especial de protección e rehabilitación da cidade histórica de Santia-
go de Compostela, aprobado definitivamente polo Pleno do concello en sesión do
24 de marzo de 1997 (publicado no BOP da Coruña, núm. 236, do 14 de outubro).

11 • Véxase a Resolución do 12 de novembro de 1992, da Dirección Xeral do Patrimo-
nio Histórico e Documental, pola que se concreta e define a delimitación do con-
xunto histórico do Camiño de Santiago (Camiño francés), (DOG núm. 246, do 18
de decembro). Texto reproducido neste libro (§27º.).

12 • Véxase o artigo 2 e seguintes do Decreto 63/1992, do 19 de febreiro, polo que se
reestructura a composición e funcionamento das Comisións do Patrimonio Histó-
rico Galego (DOG núm. 53, do 17 de marzo). Texto reproducido neste libro (§15º.).



§5º. LEI DE PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

218

vigor desta. Mentres tal constitución non se leve a cabo, as funcións que esta
lei lle atribúe ó devandito Comité Asesor serán desempeñadas provisional-
mente pola Comisión do Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago.

Terceira
Mentres non se aprobe o Plan especial de protección e promoción previsto na
presente lei, nas zonas laterais de protección e nas de protección do contor-
no non se permitirán novas aliñacións, aumentos de edificabilidade, parcela-
cións nin agregacións.

Disposición derrogatoria
Queda derrogado o Decreto 32/1991, de creación do Centro Coordinador
Xacobeo, e cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ó esta-
blecido na presente lei.

Santiago de Compostela, 
dez de maio de mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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(parcial)

(DOG núm. 252, do 31 de decembro)



(…)
Artigo 2. Actividade urbanística1

Por actividade urbanística na Comunidade Autónoma de Galicia enténdese a
que ten por obxecto a organización, dirección e control da ocupación e a uti-
lización do solo, incluídos o subsolo e o voo, a súa transformación mediante
a urbanización, a edificación e a rehabilitación do patrimonio inmobiliario,
así como a protección da legalidade urbanística e o réxime sancionador.
(…)

Artigo 4. Fins da actividade urbanística
Son fins propios da actividade urbanística, en desenvolvemento dos principios
rectores enunciados nos artigos 45, 46 e 47 da Constitución, os seguintes:
(…)

e. Harmoniza–las esixencias de ordenación e conservación dos recursos
naturais e da paisaxe rural e urbana co mantemento, diversificación e
desenvolvemento sostible do territorio e da súa poboación, para con-
tribuír a eleva–la calidade de vida e a cohesión social da poboación.

(…)
g. Consegui–la integración harmónica do territorio e protexe–los valores

agrarios, forestais e naturais e a riqueza e variedade arquitectónica
fomentando o emprego das formas constructivas propias das diversas
zonas e garantindo a súa integración no medio rural.

(…)

Artigo 6. Regras de interpretación
As dúbidas na interpretación do planeamento urbanístico producidas por
imprecisións ou por contradiccións entre documentos de igual rango norma-
tivo resolveranse tendo en conta os criterios de menor edificabilidade, de
maior dotación para espacios públicos e de maior protección ambiental e apli-
cando o principio xeral de interpretación integrada das normas.

1 • Téñanse en conta as seguintes circulares da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda, publicadas no DOG núm. 150, do 5 de agosto: 

– Circular informativa 2/2003, do 31 de xullo, sobre o réxime de autorización en
solo rústico.

– Circular informativa 3/2003, do 31 de xullo, sobre o réxime de autorizacións
para edificar en núcleos rurais de municipios sen planeamento (prorrogado ó
prazo por Circular informativa 4/2003, do 10 de decembro; DOG núm. 243, do
16 de decembro).
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Artigo 7. Réxime da propiedade

1 As facultades urbanísticas do dereito de propiedade relativas ó uso do
solo, subsolo e voo, e en especial a súa urbanización e edificación, exerce-
ranse dentro dos límites e co cumprimento dos deberes establecidos nesta
lei e, en virtude dela, polos plans de ordenación, de acordo coa clasifica-
ción urbanística dos predios, asegurando que o solo se utilice en con-
gruencia coa utilidade pública e función social da propiedade, garantindo
o cumprimento das obrigacións e cargas legalmente establecidas e coor-
dinadamente coa lexislación sectorial.

2 A ordenación do uso dos terreos e das construccións establecida na lexis-
lación e no planeamento urbanísticos non lles confire ós propietarios nin-
gún dereito a esixir indemnización por implicar simples límites e deberes
que definen o contido normal da propiedade segundo a súa cualificación
urbanística, agás nos supostos previstos nas leis. Os afectados terán, non
obstante, dereito á distribución equitativa dos beneficios e cargas deriva-
dos do planeamento nos termos previstos nesta lei.

(…)

Artigo 9. Deberes de uso, conservación e rehabilitación

1 Os propietarios de toda clase de terreos, construccións, edificios e instala-
cións deberán:

a. Destinalos ós usos permitidos polo planeamento urbanístico.
b. Mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade,

ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e de acordo
coas normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico
e da rehabilitación.

2 Os propietarios de inmobles e edificacións en solo rústico e en solo de
núcleo rural, ademais dos deberes establecidos no número anterior, esta-
rán obrigados a realiza–las obras necesarias para a protección do medio
rural e ambiental.

3 O deber de conservación a cargo dos propietarios alcanza ata o importe
dos traballos correspondentes que non excedan o límite do contido nor-
mal daquel que, no caso das construccións, está representado pola meta-
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de do custo de reposición do ben ou de nova construcción con caracterís-
ticas similares, excluído o valor do solo.

4 Os propietarios de terras conservarán e manterán o solo natural e se é o
caso a masa vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os
incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga.

(…)

Artigo 15. Solo rústico
Constituirán o solo rústico os terreos que deban ser preservados dos procesos
de desenvolvemento urbanístico e, en todo caso, os seguintes:

a. Os terreos sometidos a un réxime específico de protección incompati-
ble coa súa urbanización, de conformidade coa lexislación de ordena-
ción do territorio ou coa normativa reguladora do dominio público, as
costas, o medio ambiente, o patrimonio cultural, as infraestructuras e
doutros sectores que xustifiquen a necesidade de protección.

b. Os terreos que, sen estaren incluídos entre os anteriores, presenten
relevantes valores naturais, ambientais, paisaxísticos, productivos, his-
tóricos, arqueolóxicos, culturais, científicos, educativos, recreativos ou
outros que os fagan merecedores de protección ou cun aproveitamen-
to que deba someterse a limitacións específicas.

c. Os terreos que, tendo sufrido unha degradación dos valores enuncia-
dos no apartado anterior, deban protexerse a fin de facilitar eventuais
actuacións de recuperación dos ditos valores.

d. Os terreos ameazados por riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles
coa súa urbanización, tales como inundación, erosión, afundimento,
incendio, contaminación ou calquera outro tipo de catástrofes, ou que
simplemente perturben o medio ambiente ou a seguridade e saúde.

(…)

Artigo 19. Deberes dos propietarios de solo urbano consolidado
En solo urbano consolidado, os propietarios teñen os seguintes deberes:
(…)

d. Conservar e, se é o caso, rehabilita–la edificación a fin de que esta man-
teña en todo momento as condicións establecidas no apartado 1.b. do
artigo 9 desta lei.

(…)
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Artigo 25. Tipos de actuacións
Nos núcleos rurais delimitados de conformidade con esta lei, permitiranse,
logo da licencia municipal e sen necesidade de autorización autonómica pre-
via, as seguintes actuacións:

a. Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sem-
pre e cando non supoñan variación das características esenciais do edi-
ficio, nin alteración do lugar, do volume e da tipoloxía tradicional. En
todo caso, axustaranse ó disposto no artigo 29 desta lei.

b. Obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edifica-
cións existentes que non impliquen variación da súa tipoloxía, sempre
que se cumpran as condicións establecidas no artigo 29 desta lei.

c. Novas edificacións de acordo coas regras establecidas no artigo 29
desta lei.

Artigo 26. Obras de derrubamento e demolición

1 Queda prohibido o derrubamento ou a demolición das construccións exis-
tentes, agás nos seguintes supostos:

a. Aquelas construccións sen interese arquitectónico ningún nas que,
polo seu reducido tamaño ou imposibilidade de acceso, non sexa posi-
ble a súa recuperación, restauración ou reconstrucción para calquera
uso dos autorizados nesta lei.

b. As edificacións de escaso valor histórico ou etnográfico das que, estan-
do en ruína material de acordo coa lexislación urbanística, con eviden-
te perigo para as persoas ou cousas, non sexa viable a súa recuperación
total ou parcial.

c. Tódolos engadidos que desvirtúen a tipoloxía, forma e volume de cal-
quera edificación primitiva, ou que polos materiais neles empregados
supoñan un efecto distorsionador para a harmonía e estética do con-
xunto edificatorio. Igualmente tódolos alpendres, almacéns e edifica-
cións auxiliares que estean nas mesmas condicións.

2 Nos supostos previstos no número anterior, solicitarase licencia de demo-
lición achegándolle ó proxecto técnico un estudio xustificado e motivado
do cumprimento e veracidade das circunstancias que concorren de acordo
co especificado anteriormente.
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Artigo 27. Usos permitidos nos núcleos rurais
O uso característico das edificacións nos núcleos rurais será o residencial. Así
mesmo, poderanse permitir usos comerciais, productivos, turísticos e tradicio-
nais ligados á vida rural, así como pequenos talleres, sempre que non se alte-
re a estructura morfolóxica do asentamento e o novo uso contribúa a revita-
liza–la vida rural e mellora–lo nivel de vida dos seus moradores e que, en todo
caso, resulten compatibles co uso residencial.

Artigo 28. Actuacións prohibidas
Dentro do núcleo rural non se permitirán:

a. As edificacións, xa sexan de vivenda, auxiliares ou doutro uso, cunha
tipoloxía que non responda ás do asentamento no que se localicen.

b. Vivendas encostadas, proxectadas en serie, de características similares
e colocadas en continuidade en máis de tres unidades.

c. Naves industriais de calquera tipo.
d. Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ó medio

natural ou que varíen a morfoloxía da paisaxe do lugar.
e. A apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean previstos no pla-

neamento, así como a ampliación dos existentes e o derrubamento, de
maneira inxustificada, de muros tradicionais dos rueiros ou corredoiras.

f. Os novos tendidos aéreos de telefonía, electricidade e outros.
g. As novas instalacións destinadas á producción agropecuaria que exce-

dan do tipo tradicional e familiar determinado pola consellería com-
petente en materia de agricultura.

h. Aqueles usos que, xa sexa polo tamaño das construccións, pola nature-
za dos procesos de producción, polas actividades que se van desenvol-
ver ou por outras condicións, aínda cumprindo cos requisitos da lexis-
lación medioambiental, non sexan propios do asentamento rural.

Artigo 29. Condicións de edificación

1 As novas edificacións que se pretendan realizar nos núcleos rurais identifica-
ranse coas características propias do lugar e estarán encamiñadas a consoli-
da–la trama rural existente. Todas elas cumprirán as seguintes condicións:

a. A parcela mínima edificable será de 300 metros cadrados agás casos
excepcionais debidamente xustificados de parcelas inferiores localizadas
entre outras xa edificadas que imposibiliten alcanza–la parcela mínima.
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Na área de expansión do núcleo delimitada segundo o disposto polo
artigo 13, a parcela mínima edificable non será inferior a 600 metros
cadrados.

b. As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo,
a morfoloxía do asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e
utilizarán para a súa edificación os materiais, cores e formas construc-
tivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal sentido,
para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros mate-
riais tradicionais e propios da zona; excepcionalmente, por razóns xus-
tificadas e logo da autorización do concello, poderán empregarse
outros materiais sempre que se garanta a súa adecuación ó contorno.
A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio
lacado e con cores acordes co medio rural.

c. O volume máximo das novas edificacións será similar ás edificacións tradi-
cionais existentes, podendo encostarse ou recuarse a outras construccións.

d. A altura da edificación non excederá de planta baixa e piso, nin dun
máximo de 7 metros medidos na forma establecida no artigo 42, apar-
tado 1, letra c), desta lei.

e. A cuberta terá unha pendente igual ou inferior á media das existentes
no asentamento, nunca superior a 40º, e estará formada por planos
continuos sen crebas nas súas vertentes. No suposto de que o planea-
mento urbanístico permita o aproveitamento baixo cuberta, este debe-
rá ser como prolongación da vivenda inferior, recibindo a súa ilumina-
ción e ventilación polos testeiros e por ventás inclinadas situadas no
plano das vertentes das cubertas. Agás en casos debidamente xustifi-
cados e logo da autorización preceptiva do concello, os materiais que
se vaian utilizar na terminación da cubrición serán tella cerámica e/ou
lousa, segundo a tipoloxía propia da zona. Quedan prohibidas as man-
sardas ou bufardas, agás naquelas zonas nas que se xustifique que for-
men parte das tipoloxías tradicionais e conten coa previa autorización
preceptiva do concello.

f. Para as novas construccións, serán obrigatorios, agás en aliñacións
estables ou consolidadas, os recuamentos mínimos con respecto ás vías
de acceso, que en todo caso deberán separarse un mínimo de 4 metros
do eixo da vía, e 3 metros con respecto ó lindeiro posterior. En caso de
que se desexase recuar unha edificación ós lindeiros laterais, este
recuamento deberá ser, como mínimo, de 3 metros.

(…)
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Artigo 32. Categorías
No solo rústico distinguiranse as seguintes categorías:
(…)

2 Solo rústico especialmente protexido, constituído polos terreos que polos
seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, científicos, natu-
rais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou servidumes para a
protección do dominio público ou doutra índole deban estar sometidos a
algún réxime especial de protección incompatible coa súa transformación,
de acordo co disposto neste apartado.

Dentro deste tipo de solo rústico especialmente protexido distinguiranse as
seguintes categorías:
(…)

h. Solo rústico especialmente protexido para zonas con interese patrimo-
nial, artístico ou histórico, que estean previstas no planeamento ou na
lexislación sectorial que lles sexa de aplicación.

(…)

Artigo 33. Usos e actividades en solo rústico
Os usos e actividades posibles en solo rústico serán os seguintes:
(…)

2 Actividades e usos constructivos:
(…)

e. Construccións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural e que sexan
potenciadoras do medio onde se localicen.

(…)
i. Cerramento ou valado de predios con elementos opacos ou de fábrica,

cunha altura máxima de 1,5 metros e o resto das características deter-
minadas polo planeamento municipal.

(…)

Artigo 34. Usos en solo rústico
(…)

2 No solo rústico especialmente protexido para zonas con interese patrimo-
nial, artístico ou histórico, antes do outorgamento da licencia municipal
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será necesario obte–lo preceptivo informe favorable do organismo auto-
nómico competente en materia de patrimonio cultural.

3 Serán nulas de pleno dereito as autorizacións e licencias que se outorguen
para usos prohibidos, así como as licencias municipais outorgadas para
usos autorizables sen a previa e preceptiva autorización autonómica ou en
contra das súas condicións.

(…)

Artigo 35. Limitacións de apertura de camiños e movementos de terras
(…)

3 Con carácter xeral quedan prohibidos os movementos de terra que alteren
a topografía natural dos terreos rústicos, agás nos casos expresamente
autorizados por esta lei.

(…)

Artigo 42. Condicións xerais das edificacións no solo rústico

1 Para outorgar licencia ou autorizar calquera clase de edificacións ou ins-
talacións no solo rústico deberá xustificarse o cumprimento das seguintes
condicións:

(…)

c. Cumpri–las seguintes condicións de edificación:
(…)

– As características tipolóxicas da edificación deberán ser congruen-
tes coas tipoloxías rurais tradicionais do contorno, definíndose,
para tal efecto, as condicións de volumetría, tratamento de facha-
das, morfoloxía e tamaño dos ocos e solucións de cuberta que, en
todo caso, estarán formadas por planos continuos sen crebas nas
súas vertentes. Agás en casos debidamente xustificados, os mate-
riais que se vaian utilizar na terminación da cubrición serán tella
cerámica e/ou lousa, segundo a tipoloxía propia da zona.

(…)
– …Nos demais solos rústicos protexidos as edificacións non poderán

superar unha planta de altura nin 3,50 metros medidos de igual forma.
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– As características estéticas e constructivas e os materiais, cores e
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construccións tra-
dicionais do contorno.

(…)

Artigo 44. Condicións adicionais para outras actividades constructivas
non–residenciais

5 O establecido no artigo 42 e neste artigo non resultará de aplicación á
rehabilitación de edificacións tradicionais.

(…)

Artigo 45. Instrumentos de ordenación

1 A ordenación urbanística levarase cabo a través de normas subsidiarias e
complementarias de planeamento e de plans xerais de ordenación muni-
cipal que se desenvolverán a través dos instrumentos urbanísticos previs-
tos na sección cuarta deste capítulo.

(…)

Artigo 46. Límites de sostibilidade

1 O planeamento urbanístico terá como obxectivo no solo urbano consoli-
dado favorece–la conservación e recuperación do patrimonio construído,
dos espacios urbanos relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos
singulares, das formas tradicionais de ocupación do solo e dos trazos dife-
renciais ou distintivos que conforman a identidade local.
En tal sentido, procurarase mante–la trama urbana existente, e as cons-
truccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación ou ampliación
das existentes, serán coherentes coa tipoloxía arquitectónica característica
do contorno, en particular en canto á altura, ó volume e ó fondo edificables.

(…)

Artigo 51. Obxecto e contido

1 As normas subsidiarias e complementarias de planeamento establecerán
as disposicións que deberán ser aplicadas nos municipios que carezan de
plan xeral de ordenación municipal.
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2 Así mesmo, serán de aplicación, con carácter complementario, para supli–las
indeterminacións e lagoas do planeamento municipal vixente, sen modifi-
ca–la cualificación do solo nin altera–las determinacións do planeamento
que complementan.

3 As normas subsidiarias e complementarias de planeamento conterán as
seguintes determinacións:

(…)

e. Medidas de protección urbanística do medio rural, do patrimonio e da
paisaxe.

(…)

4 As normas subsidiarias e complementarias incluirán os seguintes documentos:
(…)

e. Normativa de protección do medio rural, do patrimonio cultural e da
paisaxe.

(…)

Artigo 53. Determinacións de carácter xeral

1 Os plans xerais de ordenación municipal conterán as seguintes determina-
cións de carácter xeral:

(…)

f. Catálogo dos elementos que polos seus valores naturais ou culturais,
ou pola súa relación co dominio público, deban ser conservados ou
recuperados, coas medidas de protección que procedan.

(…)

2 Así mesmo, os plans xerais deberán conte–las determinacións necesarias
para que as construccións e instalacións cumpran as condicións de adap-
tación ó ambiente establecidas polo artigo 104 desta lei.

(…)
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Artigo 61. Documentación

1 As determinacións do plan xeral de ordenación municipal ás que se fai
referencia nesta sección desenvolveranse nos seguintes documentos, co
contido que se fixe regulamentariamente:

(…)

h. Catálogo de elementos que hai que protexer ou recuperar.
(…)

2 O estudio do medio rural servirá de base para establece–las medidas ten-
dentes á conservación e mellora das súas potencialidades intrínsecas e, en
particular, para a protección dos seus valores ecolóxicos, ambientais, pai-
saxísticos, históricos, etnográficos, culturais ou con potencialidade pro-
ductiva. Para estes efectos, analizará detalladamente os usos do solo, os
cultivos, a paisaxe rural, a tipoloxía das edificacións e construccións tradi-
cionais da zona, as infraestructuras existentes, os camiños e vías rurais, o
planeamento urbanístico dos municipios limítrofes e calquera outra cir-
cunstancia relevante para a xustificación das determinacións en solo rústico.

(…)

Artigo 68. Finalidades dos plans especiais

1 En desenvolvemento das previsións contidas nos plans xerais de ordena-
ción municipal, poderán formularse e aprobarse plans especiais coa finali-
dade de protexer ámbitos singulares, levar a cabo operacións de reforma
interior, coordina–la execución de dotacións urbanísticas, protexer, reha-
bilitar e mellora–lo medio rural ou outras finalidades que se determinen
regulamentariamente.

2 En ausencia de planeamento xeral municipal, ou cando este non contive-
se as previsións detalladas oportunas, poderán aprobarse plans especiais
unicamente coa finalidade de protexer ámbitos singulares, rehabilitar e
mellora–lo medio rural ou establecer infraestructuras e dotacións urbanís-
ticas básicas, sempre que estas determinacións non esixan a previa defini-
ción dun modelo territorial.

3 Os plans especiais conterán as determinacións necesarias para o desenvol-
vemento do planeamento correspondente e, en todo caso, as propias da
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súa natureza e finalidade, debidamente xustificadas e desenvolvidas nos
estudios, planos e normas correspondentes.

4 En ningún caso os plans especiais poderán substituí–los plans xerais na súa
función de instrumentos de ordenación integral do territorio, polo que
non poderán modifica–la clasificación do solo, sen prexuízo das limitacións
de uso que poidan establecerse.

Artigo 69. Plans especiais de protección

1 Os plans especiais de protección teñen por obxecto preserva–lo medio
ambiente, as augas continentais, o litoral costeiro, os espacios naturais, as
áreas forestais, os espacios productivos, as vías de comunicación, as paisa-
xes de interese, o patrimonio cultural e outros valores de interese.

2 Con tales fins poderán afectar a calquera clase de solo e incluso estender-
se a varios termos municipais, co obxecto de abarcar ámbitos de protec-
ción completos, e poderán establece–las medidas necesarias para garan-
ti–la conservación e recuperación dos valores que se deban protexer,
impoñendo as limitacións que resulten necesarias, mesmo con prohibición
absoluta de construír.

3 En particular, os plans especiais que teñan por obxecto protexe–los ámbi-
tos do territorio declarados como bens de interese cultural conterán as
determinacións esixidas pola lexislación sobre patrimonio cultural e o
catálogo previsto no artigo 75 desta lei.

(…)

Artigo 72. Plans especiais de protección, rehabilitación e mellora do
medio rural

1 Estes plans especiais terán por finalidade a protección, rehabilitación e
mellora dos elementos máis característicos da arquitectura rural, das for-
mas de edificación tradicionais, dos conxuntos significativos configurados
por elas e dos núcleos rurais.

(…)

3 O plan especial conterá as seguintes determinacións:
(…)
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e. Identificación dos elementos que deban ser obxecto de protección espe-
cífica para a súa conservación e recuperación, que deberán incluírse no
correspondente catálogo, así como aqueles para os que sexa proce-
dente a súa demolición ou eliminación.

(…)

Artigo 75. Catálogos

1 Os catálogos son instrumentos complementarios dos plans que teñen por
obxecto identifica–las construccións, recintos, xardíns, monumentos,
inmobles ou outros elementos que, polas súas singulares características ou
valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos, se
considere conveniente conservar, mellorar ou recuperar.

2 Os instrumentos de planeamento conterán obrigatoriamente un catálogo
no que se identificarán os núcleos rurais, inmobles, construccións, instala-
cións ou outros elementos existentes de carácter tradicional en solo rústi-
co, ou conxuntos destes, que merezan ser obxecto de especial protección
por razón dos seus valores culturais, históricos, artísticos, arqueolóxicos ou
etnográficos, tales como vivendas, hórreos, fontes, cruceiros, muíños,
pazos, igrexas, pontes, xacementos arqueolóxicos e outros.

3 O planeamento deberá preve–las medidas necesarias para a protección,
conservación, recuperación e aproveitamento social e cultural dos bens
incluídos no catálogo.

4 O catálogo conterá unha ficha individualizada de cada elemento catalo-
gado na que se recollerán, como mínimo, os seus datos identificativos,
localización e delimitación do seu ámbito de protección, descrición gráfi-
ca das súas características constructivas, estado de conservación e deter-
minacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación.

(…)

Artigo 76. Elaboración do plan
Os organismos públicos, os concesionarios de servicios públicos e os particula-
res prestarán o seu concurso á redacción dos plans de ordenación e, para o
efecto, facilitaranlles ós organismos encargados da súa redacción os docu-
mentos e as informacións necesarios.
(…)
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Artigo 83. Formulación do planeamento de desenvolvemento

1 Os plans parciais, plans especiais, plans de sectorización e estudios de
detalle poderán ser formulados polos concellos, por outros órganos com-
petentes na orde urbanística e polos particulares lexitimados para facelo.

(…)

Artigo 85. Procedemento de aprobación do plan xeral
(…)

3 Simultaneamente ó trámite de información pública, a Administración
municipal deberá solicitarlles ás administracións públicas competentes os
informes sectoriais que resulten necesarios, que deberán ser emitidos no
prazo máximo dun mes, agás que a lexislación sectorial sinale outro prazo. 

(…)

Artigo 86. Tramitación de planeamento de desenvolvemento

1 A tramitación dos plans parciais, plans especiais e plans de sectorización
axustarase ó seguinte procedemento:

(…)

b. Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información
pública, a Administración municipal deberá solicitarlles ás administra-
cións públicas competentes os informes sectoriais que resulten precep-
tivos, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a
lexislación sectorial sinale outro prazo.

(…)

Artigo 91. Regra especial de tramitación
O Consello da Xunta de Galicia poderá acorda–la declaración de urxencia na
tramitación dos plans de desenvolvemento do plan xeral tramitados por ini-
ciativa das administracións públicas ou de empresas con capital exclusivo ou
maioritariamente público que teñan como fin principal a urbanización, a cre-
ación de solo ou a construcción de vivendas de promoción pública.
(…)
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Artigo 92. Vixencia dos plans

1 Os plans de ordenación terán vixencia indefinida, sen prexuízo da súa
modificación e revisión. 

2 O acordo de aprobación definitiva do planeamento deberá publicarse, no
prazo dun mes desde a súa adopción, no Diario Oficial de Galicia, e o
documento que conteña a normativa e as ordenanzas, no Boletín Oficial
da Provincia.

3 Cando a competencia para a aprobación definitiva lle corresponda ó conce-
llo, esta seralle comunicada á consellería competente en materia de urbanis-
mo e ordenación do territorio, á vez que se lle dará traslado dunha copia
autenticada de dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente
con tódolos planos e documentos que integran o plan sobre os que recaese
o acordo de aprobación definitiva, debidamente dilixenciados polo secreta-
rio do concello, facendo consta–la dita circunstancia. No anuncio de apro-
bación definitiva farase consta–la remisión da documentación á consellería.

4 A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan apro-
bado quedan condicionadas ó cumprimento do disposto neste artigo e ó que
dispoña para o efecto a lexislación reguladora da administración actuante.

5 Nas materias reguladas por esta lei, será a consellería competente en
materia de urbanismo e ordenación do territorio a que teña a competen-
cia para proceder ó requirimento de anulación dos actos e acordos das cor-
poracións locais, regulado polo artigo 217 da Lei 5/1997, de Administra-
ción local de Galicia, e polos artigos 65 e 66 da Lei 7/1985, reguladora das
bases do réxime local. É así mesmo esta consellería á que se lle deberá
efectua–la comunicación dos actos e acordos municipais segundo o previs-
to na lexislación do réxime local. Os prazos ós que fan referencia os pre-
ceptos citados comezarán a contar desde a recepción da documentación
no rexistro da consellería, correspondéndolle ó conselleiro formular, se é
o caso, o correspondente requirimento.

(…)

Artigo 100. Publicidade

1 Os instrumentos de ordenación urbana, con tódolos seus documentos,
tanto se se atopan aprobados coma durante a súa tramitación, serán públi-
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cos e calquera persoa poderá, en todo momento, consultalos, obter copias
deles logo do pagamento do prezo correspondente e solicitar información
sobre eles no concello.

2 Toda persoa terá dereito a que o municipio correspondente a informe por
escrito sobre o réxime e condicións urbanísticas aplicables a un terreo concre-
to ou ó sector, polígono ou ámbito de planeamento no que se atope incluído.

Esta información deberá ser facilitada por parte da Administración municipal
no prazo máis breve posible e, como máximo, no de tres meses, contados
desde a presentación da solicitude no rexistro municipal.
(…)

Artigo 103. Edificios fóra de ordenación

1 Os edificios e instalacións erixidos con anterioridade á aprobación defini-
tiva do planeamento urbanístico que resultasen desconformes con este
quedarán sometidos ó réxime de fóra de ordenación.

2 Nas construccións e edificacións que queden en situación de fóra de orde-
nación por total incompatibilidade coas determinacións do novo planea-
mento só se poderán autorizar obras de simple conservación e as necesa-
rias para o mantemento do uso preexistente.

3 Nas construccións só parcialmente incompatibles co novo planeamento
poderanse autoriza–las obras de mellora, ampliación ou reforma que se
determinen no plan.

4 O concello comunicaralle ó rexistro da propiedade, para efectos da súa
constancia, as limitacións e condicións especiais na concesión de licencias
en edificacións fóra de ordenación.

Artigo 104. Adaptación ó ambiente
As construccións e instalacións deberán adaptarse ó ambiente no que estive-
sen situadas, e para tal efecto:

a. As construccións en lugares inmediatos ou que formen parte dun
grupo de edificios de carácter artístico, histórico, típico ou tradicional
deberán harmonizar con el. Igualmente cando, sen existir un conxun-
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to de edificios, houbese algún de grande importancia ou calidade dos
caracteres indicados.

b. Nos lugares de paisaxe aberta ou natural, sexa rural ou marítima, ou
nas perspectivas que ofrezan os conxuntos urbanos de características
histórico–artísticas, típicos ou tradicionais e nas inmediacións das estra-
das ou camiños de traxecto pintoresco, non se permitirá que a situa-
ción, masa ou altura das construccións, muros e cerramentos, ou a ins-
talación doutros elementos, limiten o campo visual para contempla–las
belezas naturais, rompan a harmonía da paisaxe, desfiguren a pers-
pectiva propia dela ou limiten ou impidan a contemplación do conxunto.

c. A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas característi-
cas do contorno e os materiais empregados para a renovación e aca-
bado de fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de par-
celas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.

d. Queda prohibida a publicidade estática que, polas súas dimensións,
localización ou colorido non cumpra as anteriores prescricións.

(…)

Artigo 106. Protección das vías de circulación

1 As construccións e cerramentos que se constrúan con obra de fábrica,
vexetación ornamental u outros elementos permanentes, en zonas non
consolidadas pola edificación, terán que desprazarse un mínimo de 4
metros do eixe da vía pública á que dean fronte, agás que o instrumento
de ordenación estableza unha distancia superior.
Unicamente se exclúe desta obrigación a colocación de marcos e cerra-
mentos de postes e arame destinados a delimita–la propiedade rústica.
En todo caso, deberá cumprirse o disposto pola lexislación sectorial de
aplicación.

(…)

Artigo 177. Destino do patrimonio municipal do solo

1 Os bens do patrimonio municipal do solo deberán ser destinados a algún
dos seguintes fins:

(…)

d. Conservación e mellora do medio ambiente, do medio rural e do patri-
monio cultural construído.

(…)
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Artigo 188. Deber de edifica–los soares
(…)
4 O deber de edificar e as disposicións contidas neste capítulo afectan igual-

mente os propietarios dos predios nos que existisen construccións parali-
zadas, ruinosas, derruídas ou inadecuadas ó lugar no que radiquen, e estes
deberán emprende–la edificación nos prazos sinalados nesta lei. No caso
de que o planeamento prohíba a substitución total ou parcial das edifica-
cións existentes ou impoña a conservación de determinados elementos ou
a súa rehabilitación integral, o deber de edificar entenderase como deber
de rehabilitar, respectando, ó materializarse os correspondentes aprovei-
tamentos urbanísticos, os elementos dotados de protección.

Artigo 189. Prazos para edificar ou rehabilitar

1 Os prazos aplicables para o cumprimento do deber de edificar ou rehabi-
litar serán os fixados polo planeamento xeral ou de desenvolvemento en
función da clasificación e cualificación do solo e das circunstancias especí-
ficas que concorran en determinadas áreas ou soares, que serán aprecia-
das de forma motivada, e, no seu defecto, o prazo será de dous anos.

2 A administración poderá conceder prórrogas cunha duración máxima con-
xunta dun ano, por petición dos interesados, por causas xustificadas e de
forma motivada.

(…)

Artigo 191. Actuación directa e a través dunha sociedade urbanística

1 A administración urbanística poderá aprobar programas de edificación
forzosa, de forma simultánea ó planeamento que conteña a ordenación
detallada, nos que se delimiten áreas prioritarias para os efectos da edifi-
cación forzosa.
A Comunidade Autónoma poderá subscribir convenios cos concellos a fin
de colaborar na xestión dos programas de edificación forzosa.
Tamén se poderán aprobar programas de rehabilitación co mesmo conti-
do e determinacións, nos que se regule a xestión de edificios que, de acor-
do co planeamento, deban ser obxecto de rehabilitación integral ou nos
que se deban conservar algúns elementos.

(…)
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Artigo 194. Licencias urbanísticas

1 A licencia urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de ocu-
pación, construcción, edificación e uso do solo e do subsolo proxectados se
axustan ó ordenamento urbanístico vixente. Así mesmo, para a concesión
da licencia verificarase se o aproveitamento proxectado se axusta ó sus-
ceptible de apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condi-
cións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2 Estarán suxeitos a previa licencia municipal, sen prexuízo das autorizacións
que fosen procedentes de acordo coa lexislación aplicable, os actos de edifi-
cación e uso do solo e do subsolo, tales como as parcelacións urbanísticas, os
movementos de terra, as obras de nova planta, a modificación da estructura
ou aspecto exterior das edificacións existentes, a primeira utilización dos edi-
ficios e a modificación do uso destes, a demolición de construccións, a colo-
cación de carteis de propaganda visibles desde a vía pública, os cerrados e
valados de predios e os demais actos que se sinalen regulamentariamente. 

3 As empresas subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas e telecomu-
nicacións esixirán para a contratación dos respectivos servicios as licencias
que en cada caso resulten precisas. 

Artigo 195. Procedemento de outorgamento de licencias

1 As licencias outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e do pla-
neamento urbanísticos. 
En ningún caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo licen-
cias en contra da lexislación ou planeamento urbanístico.

2 A competencia para outorga–las licencias corresponderalles ós municipios
segundo o procedemento previsto na lexislación de réxime local. Para o
outorgamento da licencia solicitada serán preceptivos os informes técnicos
e xurídicos sobre a súa conformidade coa legalidade urbanística.

3 Ás solicitudes de licencias que se refiran a execución de obras ou instala-
cións deberán achegárselles proxecto técnico completo redactado por téc-
nico competente, con exemplares para cada un dos organismos que deban
emitir informe sobre a solicitude.
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Exceptúase da necesidade de presentación de proxecto técnico a execu-
ción de obras ou instalacións menores. Para estes efectos, consideraranse
como menores aquelas obras e instalacións de técnica simple e escasa enti-
dade constructiva e económica que non supoñan alteración do volume, do
uso, das instalacións e servicios de uso común ou do número de vivendas
e locais, nin afecten o deseño exterior, a cimentación, a estructura ou as
condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións
de tódalas clases.
En ningún caso entenderanse como tales as parcelacións urbanísticas, os
muros de contención, as intervencións en edificios declarados bens de
interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.

4 Enténdese por proxecto técnico o conxunto de documentos que definan as
actuacións que se van realizar co suficiente contido e detalle para permitir-
lle á administración coñece–lo obxecto delas e decidir se se axusta ou non á
normativa urbanística aplicable e ó resto das condicións sinaladas nesta lei.
O devandito proxecto técnico conterá unha memoria urbanística, como
documento específico e independente, na que se indicará a finalidade e o
uso da construcción ou actuación proxectada, razoándose a súa adecuación
á ordenación vixente, con expresa indicación da clasificación e cualificación
do solo obxecto da actuación e da normativa e ordenanzas aplicables a el. 
A memoria desenvolverá os argumentos necesarios para xustifica–lo cum-
primento do preceptuado no artigo 104 desta lei e irá acompañada dos
correspondentes planos de situación a escala adecuada, así como de cal-
quera outra información gráfica que resulte precisa para apoia–lo seu contido.
Igualmente conterá unha memoria xustificativa do cumprimento das con-
dicións previstas na normativa autonómica de accesibilidade e supresión
de barreiras arquitectónicas.
Unha vez presentado ante o concello, o proxecto adquire o carácter de
documento público, e da exactitude e veracidade dos datos técnicos con-
signados nel responde o seu autor para tódolos efectos. 

5 As peticións de licencia resolveranse no prazo de tres meses, contados
desde a presentación da solicitude coa documentación completa no rexis-
tro do concello. En caso de obras menores, o prazo será dun mes.
Transcorrido este prazo sen se comunicar ningún acto, entenderase outor-
gada por silencio administrativo, de conformidade co disposto nos artigos
43 e 44 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo común.
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6 Para outorga–la licencia de primeira ocupación de edificacións esixirase
certificado final de obra de técnico competente no que conste que as
obras están completamente terminadas e se axustan á licencia outorgada
e a previa visita de comprobación dos servicios técnicos municipais. 

Artigo 196. Prelación de licencias e outros títulos administrativos
(…)

5 Nos restantes supostos nos que o ordenamento xurídico esixa, para a exe-
cución de calquera actividade, autorización doutra administración pública
en materia medioambiental ou de protección do patrimonio histórico–cul-
tural, a licencia municipal urbanística só se poderá solicitar con posteriori-
dade a que fose outorgada a referida autorización.

Artigo 197. Caducidade das licencias

1 No acto de outorgamento da licencia determinaranse os prazos de cadu-
cidade das licencias de edificación por causa de demora na iniciación e
finalización das obras, así como por causa de interrupción delas.
No seu defecto, o prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e
o de terminación de tres anos, desde a data do seu outorgamento, non
podendo interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

2 Os municipios poderán conceder prórroga dos referidos prazos da licencia
por unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acor-
dado, logo da solicitude expresa formulada antes da conclusión dos pra-
zos determinados e sempre que a licencia sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

3 A caducidade será declarada pola Administración municipal logo do pro-
cedemento con audiencia do interesado. Non obstante, transcorridos tres
anos desde o outorgamento da licencia sen que se iniciasen as obras
entenderase caducada automaticamente por ministerio da lei e non se
poderán inicia–las obras sen obter nova licencia axustada á ordenación
urbanística en vigor.

Artigo 198. Actos promovidos polas administracións públicas

1 Os actos relacionados no artigo 194 que promovan órganos das adminis-
tracións públicas ou entidades de dereito público estarán igualmente
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suxeitos a licencia municipal, agás nos supostos exceptuados pola lexisla-
ción aplicable.

2 Cando razóns de urxencia ou excepcional interese público o esixan, o con-
selleiro competente por razón da materia poderá acorda–la remisión ó
concello correspondente do proxecto de que se trate, para que no prazo
dun mes notifique a súa conformidade ou desconformidade co planea-
mento urbanístico en vigor.
No caso de desconformidade, o expediente seralle remitido pola conselle-
ría interesada ó conselleiro competente en materia de urbanismo e orde-
nación do territorio, quen llo elevará ó Consello da Xunta, logo do infor-
me da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. O Consello da Xunta
decidirá se procede executa–lo proxecto e, se é o caso, ordenará a inicia-
ción do procedemento de modificación ou revisión do planeamento, con-
forme a tramitación establecida nesta lei.

3 O concello poderá, en todo caso, acorda–la suspensión das obras a que se
refire o número 1 deste artigo cando se pretendesen levar a cabo en
ausencia ou contradicción coa notificación de conformidade co planea-
mento e antes da decisión de executa–la obra adoptada polo Consello da
Xunta, e comunicaralles esta suspensión ó órgano redactor do proxecto e
ó conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do terri-
torio, para os efectos previstos nel.

4 O mesmo réxime seralle de aplicación á Administración do Estado, con
intervención dos seus correspondentes órganos competentes. 

5 As obras públicas municipais entenderanse autorizadas polo acordo de
aprobación do proxecto logo da acreditación no expediente do cumpri-
mento da lexislación urbanística e de protección do medio rural, así como
do planeamento en vigor.

Artigo 199. Deber de conservación e ordes de execución

1 Os propietarios de toda clase de terreos, urbanizacións de iniciativa parti-
cular, edificacións e carteis deberán mantelos nas condicións establecidas
no artigo 9 desta lei.

2 Os concellos ordenarán, de oficio ou por instancia de calquera interesado,
mediante o correspondente expediente e logo da audiencia dos interesa-
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dos, a execución das obras necesarias para conservar aquelas condicións,
con indicación do prazo de realización. Cando a entidade das obras o
requira, o concello esixiralle ó obrigado a solicitude de licencia acompa-
ñada do proxecto técnico correspondente.

3 Os concellos tamén poderán ordenar, por motivos de interese turístico ou
estético, a execución das obras de conservación, renovación ou reforma en
fachadas ou espacios visibles desde a vía pública. As obras executaranse a
custa dos propietarios se estivesen dentro do límite da obrigación de con-
servación que lles corresponde, e con cargo ós fondos da entidade que a
ordene cando a superase para obter melloras de interese xeral.

4 No caso de incumprimento da orde de execución de obras, a Administra-
ción municipal procederá á execución subsidiaria dela ou á execución for-
zosa mediante a imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, rei-
terables ata logra–la execución das obras ordenadas.

Artigo 200. Inspección periódica de construccións

1 Os concellos deberán regular mediante ordenanza municipal o deber de
inspección periódica das edificacións para determina–lo seu estado de
conservación. 
Esta ordenanza establecerá as edificacións que quedan suxeitas a esta
obrigación en función da súa antigüidade e, en todo caso, incluirán tóda-
las edificacións catalogadas ou de antigüidade superior a cincuenta anos,
os prazos e as condicións nas que deba realizarse a inspección técnica das
edificacións a cargo de facultativo competente. 

(…)

Artigo 201. Declaración de ruína
(…)

5 Nos bens declarados de interese cultural e nos núcleos históricos haberá
que aterse ó disposto na lexislación do patrimonio histórico aplicable.
Cando por calquera circunstancia resulte destruída unha construcción ou
edificio catalogado, o terreo subxacente permanecerá suxeito ó réxime
propio da catalogación. O aproveitamento subxectivo do seu propietario
non excederá do preciso para a fiel restitución, que poderá ser ordenada
nos termos que regulamentariamente se determinen.

(…)
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Artigo 202. Subvencións
Os proxectos de lei de orzamentos da Comunidade Autónoma deberán
incluí–las partidas orzamentarias oportunas destinadas a accións ou subven-
cións de conservación, mellora ou recuperación de construccións, edificacións
e elementos de carácter tradicional, así como á rehabilitación de asentamen-
tos e espacios protexidos de especial interese, atendendo as finalidades desta
lei; a súa xestión corresponderalle ó conselleiro competente en materia de
ordenación do territorio e urbanismo.

Artigo 203. Ordes de execución en solo rústico e de núcleo rural

1 No suposto de que os propietarios incumprisen os deberes de conservación
e rehabilitación establecidos nesta lei, o alcalde ou ó conselleiro compe-
tente en materia de ordenación do territorio e urbanismo poderá orde-
na–la execución das obras necesarias que garantan o deber de conserva-
ción definido no artigo 9 desta lei e, en especial, as seguintes:

a. As obras necesarias para adapta–los inmobles ás condicións do seu con-
torno, tales como a conservación e reforma de fachadas ou espacios
visibles desde as vías públicas e a retirada de carteis ou outros elemen-
tos impropios dos inmobles rústicos.

(…)
c. As obras que garantan o destino rústico ou características do predio,

incluíndo a eliminación de elementos impropios da súa finalidade ou
que supoñan un risco de deterioración do medio ambiente, do patri-
monio cultural ou da paisaxe.

(…)

4. O alcalde ou a consellería competente en materia de ordenación do terri-
torio e urbanismo poderán ordenar en calquera momento a demolición
ou eliminación das obras, construccións, edificacións ou instalacións inaca-
badas ou inadecuadas ó medio rural, efectuadas sen licencia ou ó abeiro
dunha licencia que fose declarada caducada, sen que isto produza dereito
a obter indemnización.

(…)

Artigo 209. Obras sen licencia en curso de execución

1 Cando se estivesen executando obras sen licencia ou orde de execución ou
sen axustarse ás condicións sinaladas nelas, o alcalde dispoñerá a suspen-
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sión inmediata dos devanditos actos e procederá a incoa–lo expediente de
reposición da legalidade, comunicándollo ó interesado.

2 Co acordo de suspensión adoptaranse as medidas cautelares necesarias
para garanti–la total interrupción da actividade. Para estes efectos o alcal-
de poderá:

a. Ordena–la retirada dos materiais preparados para ser utilizados na
obra ou actividade suspendida e a maquinaria afecta a ela.

b. Ordena–lo precintado das obras, instalacións e elementos auxiliares
das actividades obxecto de suspensión.

c. Ordena–la suspensión de subministracións de auga, electricidade, gas
e telecomunicacións das actividades e obras das que se ordenase a
paralización.

d. Proceder á execución forzosa mediante a imposición de multas coerci-
tivas por importe de 600 a 6.000 euros, reiterables ata logra–lo cum-
primento da orde de paralización.

e. Adoptar calquera outra medida que sexa conveniente a prol da efecti-
vidade da suspensión.

3 Instruído o expediente de reposición da legalidade e logo da audiencia do
interesado, adoptarase algún dos seguintes acordos:

a. Se as obras non fosen legalizables por seren incompatibles co ordena-
mento urbanístico, acordarase a súa demolición a custa do interesado
e procederase a impedir definitivamente os usos ós que desen lugar
ou, se é o caso, á reconstrucción do indebidamente demolido.

b. Se as obras fosen legalizables por seren compatibles co ordenamento
urbanístico, requirirase o interesado para que no prazo de tres meses
presente a solicitude da oportuna licencia, manténdose a suspensión
das obras en tanto esta non sexa outorgada.

c. Se as obras non se axustan ás condicións sinaladas na licencia ou orde
de execución, ordenaráselle ó interesado que as axuste no prazo de
tres meses, prorrogables por outros tres por petición do interesado,
sempre que a complexidade técnica ou envergadura das obras que
haxa que realizar faga inviable a súa acomodación ás previsións da
licencia no prazo previsto.

4 O procedemento ó que se refire o número anterior deberá resolverse no
prazo dun ano contado desde a data do acordo de iniciación.
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5 Se transcorrido o prazo de tres meses desde o requirimento o interesado
non solicitase a oportuna licencia ou, se é o caso, non axustase as obras ás
condicións sinaladas nela ou na orde de execución, o alcalde acordará a
demolición das obras a custa do interesado e procederá a impedir defini-
tivamente os usos ós que desen lugar. Procederase de igual modo no
suposto de que a licencia fose denegada por se–lo seu outorgamento con-
trario á legalidade.

6 No caso de incumprimento da orde de demolición, a Administración muni-
cipal procederá á execución subsidiaria dela ou á execución forzosa
mediante a imposición de multas coercitivas, reiterables mensualmente
ata logra–la execución polo suxeito obrigado, en contía de 1.000 a 10.000
euros cada unha.

7 O disposto nos números anteriores entenderase sen prexuízo da imposi-
ción das sancións que procedan e das facultades que lles correspondan ás
autoridades competentes, en virtude do réxime específico de autorización
ou concesión ó que estean sometidos determinados actos de edificación e
uso do solo.

Artigo 210. Obras terminadas sen licencia

1 De estaren rematadas as obras sen licencia, ou incumprindo as condicións
sinaladas nela ou na orde de execución, o alcalde, dentro do prazo de seis
anos, contado desde a total terminación das obras, incoará expediente de
reposición da legalidade, procedendo segundo o disposto nos números 3,
4, 5, 6 e 7 do artigo anterior.

2 Transcorrido o prazo de seis anos sen que se adoptasen as medidas de res-
tauración da legalidade urbanística, non se poderán realizar outras obras
cás pequenas reparacións esixidas por razóns de seguridade e hixiene e en
ningún caso as de consolidación, aumento de valor ou modernización nin
cambio do uso existente, excepto as necesarias para a adecuación á lega-
lidade urbanística vixente.

Artigo 211. Outros actos sen licencia

1 Cando algún acto distinto dos regulados no artigo anterior e precisado de
licencia se realizase sen esta ou en contra das súas determinacións, o alcal-
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de dispoñerá a cesación inmediata do devandito acto e incoará expedien-
te de reposición da legalidade.

2 Instruído o expediente de reposición da legalidade, e logo da audiencia
do interesado, adoptarase algún dos seguintes acordos:

a. Se a actividade se realizase sen licencia ou sen axustarse ás súas deter-
minacións, requirirase o interesado para que solicite a oportuna licen-
cia ou axuste a actividade á xa concedida. 

b. Se a actividade non fose legalizable por ser incompatible co ordena-
mento urbanístico, procederase a impedir definitivamente a actividade
e a ordena–la reposición dos bens afectados ó estado anterior ó incum-
primento daquela.

3 Se transcorrido o prazo de tres meses desde o requirimento o interesado non
solicitase a oportuna licencia ou, se é o caso, non axustase a actividade ás
condicións sinaladas nela, o alcalde adoptará o acordo previsto no apartado
b. do número anterior. Procederase de igual modo no suposto de que a licen-
cia fose denegada por se–lo seu outorgamento contrario á legalidade.

4 Para a execución forzosa das medidas adoptadas polo alcalde será de apli-
cación o disposto no artigo 209.6 desta lei.

Artigo 212. Suspensión e revisión de licencias

1 O alcalde dispoñerá a suspensión dos efectos dunha licencia ou orde de
execución e, conseguintemente, a paralización inmediata das obras inicia-
das ó seu abeiro cando o contido dos devanditos actos administrativos
constitúa unha infracción urbanística grave ou moi grave, calquera que
sexa a data de outorgamento da licencia e no prazo de dez días deberá
dárselle traslado directo do acto suspendido ó órgano xurisdiccional com-
petente, na forma e cos efectos previstos na lexislación reguladora da
xurisdicción contencioso–administrativa.

2 En todo caso, as licencias ou ordes de execución contrarias ó ordenamen-
to urbanístico deberán ser revisadas a través dalgún dos procedementos
de revisión de oficio previstos nos artigos 102 e 103 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, ou polo procedemento do artigo 127 da
Lei da xurisdicción contencioso–administrativa. 
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3 O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das sancións
que puidesen impoñerse.

(…)

Artigo 214. Protección da legalidade no solo rústico

1 Corresponderalle ó conselleiro competente en materia de urbanismo e
ordenación do territorio a competencia para a adopción das medidas pre-
cisas de protección da legalidade respecto das obras e actividades realiza-
das en solo rústico, en calquera das súas categorías, sen a preceptiva auto-
rización autonómica ou sen axustarse ás condicións da autorización
outorgada, así como nos supostos de actividades prohibidas, sen que resul-
te de aplicación a limitación de prazo establecida no artigo 210. 
Nos restantes supostos a competencia corresponderalle ó alcalde.

2 O alcalde, en calquera caso, adoptará as medidas necesarias para a parali-
zación das obras e actividades en execución sen autorización autonómica
previa, sen licencia municipal ou sen axustarse ás condicións de calquera
delas, dándolle conta, se é o caso, e de forma inmediata ó conselleiro
competente en materia de urbanismo.

Artigo 215. Subrogación
Se a consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do terri-
torio apreciase que as obras ou usos do solo constitúen infracción urbanística
grave ou moi grave, poñerao en coñecemento do alcalde coa maior brevida-
de posible a fin de que proceda segundo o disposto neste capítulo.
Se o alcalde non adoptase as medidas sinaladas no parágrafo anterior no
prazo dun mes, o conselleiro competente en materia de urbanismo e ordena-
ción do territorio poderá subrogarse no exercicio das competencias munici-
pais adoptando as medidas pertinentes para a reposición da legalidade e a
sanción dos infractores.
Iniciado o correspondente expediente pola consellería, o municipio deberá
absterse de toda actuación no mesmo asunto desde o momento no que reci-
ba a oportuna comunicación, remitíndolle á citada consellería cantas actua-
cións practicase.

Artigo 216. Definición das infraccións urbanísticas

1 Son infraccións urbanísticas as accións ou omisións que vulneren as pres-
cricións contidas na lexislación e no planeamento urbanísticos, tipificadas
e sancionadas naquela.
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2 Toda infracción urbanística implicará a imposición de sancións ós respon-
sables, así como a obrigación de resarcimento dos danos e indemnización
das perdas a cargo deles, todo isto con independencia das medidas pre-
vistas na sección anterior.

3 En ningún caso poderá a administración deixar de adopta–las medidas
tendentes a restaura–la orde urbanística vulnerada ou a repoñe–los bens
afectados ó estado anterior á producción da situación ilegal.

(…)

Artigo 218. Prescrición
As infraccións urbanísticas moi graves prescribirán ós quince anos, as graves
ós seis anos e as leves ós dous anos, contados desde a finalización das obras
ou da actividade.

Artigo 219. Persoas responsables

1 Nas obras que se executasen sen licencia ou con inobservancia das súas
condicións serán sancionadas por infracción urbanística as persoas físicas
ou xurídicas responsables delas en calidade de promotor das obras, pro-
pietario dos terreos ou empresario das obras, e os técnicos redactores do
proxecto e directores das obras.

2 Nas obras amparadas nunha licencia, pero constitutivas de infracción
urbanística grave ou moi grave, serán igualmente sancionados o técnico
que emitise informe favorable sobre o proxecto e as autoridades ou mem-
bros da corporación que resolvesen ou votasen a favor do outorgamento
da licencia sen os informes previos esixibles ou cando estes fosen desfavo-
rables en razón daquela infracción.

3 Os que, como consecuencia dunha infracción urbanística, sufrisen danos
ou perdas poderán esixir de calquera dos infractores, con carácter solida-
rio, o resarcimento e a indemnización. 

4 As sancións que se lles impoñan ós distintos suxeitos por unha mesma
infracción terán entre si carácter independente.

(…)
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Artigo 220. Regras para determina–la contía das sancións

1 As infraccións urbanísticas serán sancionadas da seguinte forma:

a. As infraccións leves, con multa de 300 a 6.000 euros e como mínimo o
2 % do valor da obra, instalación ou actuación realizada.

b. As infraccións graves, con multa de 6.001 a 100.000 euros e como míni-
mo o 15 % do valor da obra, terreos, exceso de edificación ou actua-
ción realizada.

c. As infraccións moi graves, con multa de 100.001 a 1.500.000 euros e
como mínimo o 25 % do valor da obra, terreos, edificación ou actua-
ción realizada.

Nos supostos de escasa entidade da infracción, a administración pode-
rá aplica–la sanción prevista na letra b) anterior.

2 Para gradua–las multas atenderase primordialmente a gravidade da mate-
ria, a entidade económica dos feitos constitutivos de infracción, a súa rei-
teración por parte da persoa responsable e o grao de culpabilidade de
cada un dos infractores.
Considerarase como circunstancia atenuante a paralización das obras ou o
cesamento na actividade ou uso, de modo voluntario, trala inspección e a per-
tinente advertencia por axente da autoridade, e como circunstancia agravan-
te o incumprimento dos requirimentos efectuados pola administración para a
paralización das obras e a restauración da orde urbanística, a obstrucción á
función inspectora e aqueloutras que se determinen regulamentariamente.

3 Cando no feito concorra algunha circunstancia agravante, a sanción impo-
ñerase sempre na súa metade superior. Se concorrese algunha circunstan-
cia atenuante, a sanción impoñerase na súa metade inferior.

4 O responsable da infracción terá dereito a unha reducción do 50 % da
multa que deba impoñerse, no caso de que repoña por si mesmo a reali-
dade física alterada antes da resolución do procedemento sancionador.

5 En ningún caso a infracción urbanística pode supoñer un beneficio econó-
mico para o infractor. Cando a suma da sanción imposta e do custo das
actuacións de reposición dos bens e situacións ó seu primitivo estado dese
como resultado unha cifra inferior ó devandito beneficio, incrementarase
a contía da multa ata alcanza–lo montante del.

(…)
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Artigo 230. Incumprimento de obrigacións

1 Cando unha entidade local incumprise gravemente as obrigacións que direc-
tamente lle incumban por disposición desta lei ou deixase de adopta–las
medidas necesarias para a protección da legalidade urbanística, o consellei-
ro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio requiri-
ralle o seu cumprimento con indicación de prazo, nunca inferior a un mes.
No suposto de inactividade ou de incumprimento do requirimento no
prazo indicado, a consellería poderá subrogarse na correspondente com-
petencia, de conformidade co disposto na lexislación de réxime local.

(…)

Artigo 231. Competencia das deputacións provinciais

1 As deputacións provinciais deberán exercer funcións de asistencia e coo-
peración cos municipios da provincia, especialmente cos de menor capaci-
dade económica e de xestión, para colaborar no cumprimento das súas
obrigacións urbanísticas.

(…)

Disposición adicional cuarta. Acción pública

1 Calquera cidadán, en exercicio da acción pública en materia de urbanismo,
pode esixir ante os órganos administrativos e ante a xurisdicción conten-
cioso–administrativa o cumprimento da lexislación e do planeamento
urbanístico.

(…)

Disposición transitoria segunda. Adaptación do planeamento

1 O planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó dis-
posto nesta lei en calquera dos seguintes supostos:

a. No prazo de tres anos.
b. Cando se proceda á súa revisión.
c. Cando concorresen circunstancias obxectivas no concello afectado que

o aconsellen e así o determine o conselleiro competente en materia de
ordenación do territorio e urbanismo. No caso de incumprimento do
requirimento autonómico será de aplicación o disposto no artigo 81.2
desta lei.



§7º. Lei 53/2002, do 30 de decembro, de 

medidas fiscais, administrativas

e da orde social 

(disposición adicional segunda)

(BOE núm. 313, do 31 de decembro)



Un
O réxime de mecenado prioritario previsto na normativa vixente será de apli-
cación ós programas e actividades relacionados co «Ano Santo Xacobeo
2004», sempre que se aproben polo«Consello Xacobeo» e se realice polas
entidades ou institucións ás que resulte aplicable dito réxime.
A estes efectos, elevaranse en cinco puntos porcentuais as porcentaxes de
deducción previstas con carácter xeral na súa normativa reguladora, en rela-
ción cos programas e actividades que se realicen para tal acontecemento ata
o final do período da súa vixencia.

Dous

1 Os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades poderán deducir da cota
íntegra do imposto o 15 por 100 dos investimentos que, efectuados no
ámbito territorial que regulamentariamente se determine, se realicen en
cumprimento dos plans e programas de actividades establecidos polo
«Consello Xacobeo» e consistan en:

a. Elementos de inmobilizado material novos, sen que, en ningún caso, se
consideren como tales os terreos.

b. Obras de rehabilitación de edificios e outras construccións que reúnan
os requisitos establecidos na normativa estatal sobre financiamento de
actuacións protexidas en materia de vivenda que estea vixente no
momento da execución das obras de rehabilitación.
As citadas obras deberán cumprir, ademais, as normas arquitectónicas
e urbanísticas que ó respecto poidan establecer os Concellos corres-
pondentes e o «Consello Xacobeo».

c. A realización en España ou no estranxeiro de gastos de propaganda e
publicidade de proxección plurianual que sirvan directamente para a

Disposición adicional segunda 
Beneficios fiscais aplicables ó «Ano Santo Xacobeo 2004»1

(…)

1 • O Real Decreto 895/2003, do 11 de xullo, desenvolve a disposición adicional segun-
da da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da
orde social, sobre beneficios fiscais aplicables ó «Ano Santo Xacobeo 2004» (BOE
núm. 177, do 25 de xullo; corrección de erros no BOE núm. 206, do 28 de agosto).
Texto reproducido neste libro (§23º.).
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promoción do «Ano Santo Xacobeo 2004», e reciban a aprobación do
«Consello Xacobeo».
A base da deducción será o importe total do investimento realizado
cando o contido do soporte publicitario se refira de modo esencial á
divulgación da celebración do «Ano Santo Xacobeo 2004». En caso con-
trario, a base da deducción será do 25 por 100 do investimento realizado.

2 Esta deducción, conxuntamente coas reguladas no capítulo IV do Título da
Lei 43/1995, de 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, non poderá
exceder do 35 por 100 da cota íntegra, minorada nas deduccións para evi-
tar a dobre imposición interna e internacional e as bonificacións, e será
incompatible para os mesmos bens ou gastos coas previstas na citada Lei
43/1995, de 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades. As cantidades
non deducidas poderán aplicarse, respectando igual límite, nas liquidacións
dos períodos impositivos que conclúan nos dez anos inmediatos e sucesivos.
O cómputo dos prazos para a aplicación das deduccións previstas no apar-
tado Dous desta disposición adicional poderá diferirse ata o primeiro exer-
cicio en que, dentro do período de prescrición, se produzan resultados
positivos, nos seguintes casos:

a. Nas entidades de nova creación.
b. Nas entidades que saneen perdas de exercicios anteriores mediante a

achega efectiva de novos recursos, sen que se considere como tal a
aplicación ou capitalización de reservas.

Tres
Ós suxeitos pasivos que exerzan actividades económicas en réxime de estima-
ción directa seralles de aplicación a deducción establecida no apartado ante-
rior nos termos e coas condicións que prevé a normativa do Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas.

Catro
As transmisións patrimoniais suxeitas ó imposto sobre Transmisións Patrimo-
niais e Actos Xurídicos Documentados terán unha bonificación do 95 por 100
da cota cando os bens e dereitos adquiridos se destinen directa e exclusiva-
mente polo suxeito pasivo á realización de investimentos con dereito a
deducción a que se refiren os apartados anteriores.
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Cinco

1 Os suxeitos pasivos do Imposto sobre Actividades Económicas terán unha
bonificación do 95 por 100 das cotas e recargas correspondentes ás activida-
des de carácter artístico, cultural, científico ou deportivo que deban ter lugar
durante a celebración do «Ano Santo Xacobeo 2004» e que certifique o «Con-
sello Xacobeo» que se enmarcan nos seus plans e programas de actividades.

2 As empresas ou entidades que desenvolvan exclusivamente os obxectivos
de «Ano Santo Xacobeo 2004» segundo certificación do «Consello Xaco-
beo» terán unha bonificación do 95 por 100 en tódolos impostos e taxas
locais que poidan recaer sobre as súas operacións relacionadas con dito fin.

3 Ós efectos previstos neste apartado non será de aplicación o disposto nos
apartados 2 e 3 do artigo 9.º da Lei 39/1988, de 28 de decembro, regula-
dora das Facendas Locais.

Seis
A aplicación dos beneficios fiscais previstos nesta disposición requirirá o reco-
ñecemento previo da Administración tributaria sobre a súa procedencia na
forma que regulamentariamente se determine.
A tal efecto, á solicitude de recoñecemento deberá acompañarse certificación
expedida polo «Consello Xacobeo» de que os investimentos con dereito a
deducción se realizaron en cumprimento dos seus plans e programas de acti-
vidades así como das demais circunstancias previstas nesta disposición.
Posteriormente, a Administración tributaria comprobará a concorrencia das
circunstancias ou requisitos necesarios para a aplicación dos beneficios fiscais,
practicando, no seu caso, a regularización que resulte procedente da situa-
ción tributaria dos suxeitos pasivos.

Sete
O «Consello Xacobeo» remitirá á Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria copia dos certificados emitidos en relación cos beneficios contidos nesta
disposición adicional nos meses de xaneiro, abril, xullo e outubro, para a súa
ulterior remisión ós órganos de xestión correspondentes.

Oito

1 Esta disposición cesará na súa vixencia o 31 de decembro de 2004.
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2 Autorízase ó Goberno a dictar cantas disposicións sexan necesarias para o
desenvolvemento e execución do previsto nesta disposición adicional.

(…)
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Cumpridos os requisitos esixidos pola Lexislación española e oída a Comisión
de Asuntos Exteriores das Cortes Españolas, en cumprimento do prevido no
artigo 14 da súa Lei Constitutiva, estendo o presente Instrumento de Adhe-
sión de España ó Convenio Europeo para a Protección do Patrimonio Arqueo-
lóxico, feito en Londres o 6 de maio de 1969, a efectos de que, mediante o
seu depósito previo e de conformidade no disposto no seu artigo 11, España
pase a ser parte do Convenio.
En fe do cal asino o presente, debidamente selado e referendado polo
infraescrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 18 de febreiro de 1975.
Os Estados membros do Consello de Europa, signatarios do presente Convenio;
Considerando que o obxecto do Consello de Europa é conseguir unha unión
máis estreita entre os seus membros co fin concreto de salvagardar e de pro-
mover os ideais e os principios que constitúen o seu patrimonio común;
Visto o Convenio cultural europeo asinado en París o 19 de decembro de
1954, e en especial o seu artigo 5.º;
Afirmando que o patrimonio arqueolóxico é un elemento esencial para o
coñecemento do pasado das civilizacións;
Recoñecendo que a responsabilidade moral da protección do patrimonio
arqueolóxico europeo, fonte da historia europea máis antiga, gravemente
ameazada de destrucción, aínda que concirna en primeiro lugar ó Estado inte-
resado, incumbe tamén ó conxunto dos Estados europeos;
Considerando que o punto de partida desa protección debería ser a aplicación
dos métodos científicos máis rigorosos ás investigacións ou descubrimentos
arqueolóxicos co fin de preservar a súa plena significación histórica e que cal-
quera escavación clandestina, ó ser causa de destrucción irremediable de
informacións científicas, debe, polo tanto, evitarse en absoluto;
Considerando que a garantía científica así dada ós bens arqueolóxicos

a. respondería ós intereses das coleccións, en especial das públicas; e
b. contribuiría a un necesario saneamento do mercado de obxectos proce-

dentes das escavacións;

Considerando que procede prohibir as escavacións clandestinas e establecer
un control de carácter científico dos bens arqueolóxicos, así como mediante
unha actuación educativa dar ás escavacións arqueolóxicas a súa plena signi-
ficación científica, conveñen o seguinte:
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Artigo 1
Para os fins do presente Convenio, consideraranse bens arqueolóxicos os ves-
tixios e os obxectos ou outra traza calquera de manifestacións humanas que
constitúan un testemuño de épocas ou de civilizacións, cuxa principal ou unha
das principais fontes de información científica está asegurada por escavacións
ou descubrimentos.

Artigo 2
Co fin de asegurar a protección dos xacementos e conxuntos que oculten bens
arqueolóxicos, cada Parte Contratante comprométese a tomar, no posible, as
medidas necesarias para:

a. delimitar e protexer os lugares e conxuntos de interese arqueolóxico;
b. constituír zonas de reserva para a conservación de testemuños materiais

que escavarían futuras xeracións de arqueólogos.

Artigo 3
Para que as escavacións arqueolóxicas nos lugares conxuntos e zonas desig-
nadas conforme o artigo 2.º do presente Convenio teñan a súa plena signifi-
cación científica, cada Parte Contratante obrígase, na medida do posible, a:

a. prohibir e reprimir as escavacións clandestinas;
b. adoptar cantas medidas sexan útiles co fin de que a execución das escava-

cións arqueolóxicas se confíe unicamente a persoas cualificadas e con
autorización especial;

c. asegurar o control e a conservación dos resultados obtidos.

Artigo 4

1 Cada Parte Contratante obrígase, para facilitar o estudio e a difusión do
coñecemento dos descubrimentos de bens arqueolóxicos, a adoptar can-
tas medidas prácticas sexan posibles para a publicación científica dos resul-
tados das escavacións e dos descubrimentos, a cal deberá ser rápida e íntegra.

2 Así mesmo cada Parte contratante estudiará os medios de:

a. facer un censo dos bens arqueolóxicos nacionais públicos e, se fose
posible, dos privados;

b. establecer un catálogo científico dos bens arqueolóxicos nacionais
públicos e, se fose posible, dos privados.
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Artigo 5
Habida conta dos obxectivos científicos, culturais e educativos do presente
Convenio, cada Parte Contratante obrígase a:

a. facilitar a circulación dos bens arqueolóxicos para fins científicos, cul-
turais e educativos;

b. favorecer os intercambios de información sobre:
ii) as escavacións lícitas e ilícitas, entre institucións científicas, museos e
servicios nacionais competentes;

c. facer todo o posible para poñer en coñecemento das Autoridades com-
petentes do Estado de orixe, Parte Contratante deste Convenio, cal-
quera oferta que se sospeite que procede de escavacións clandestinas
ou de subtracción fraudulenta de escavacións oficiais e todas as preci-
sións necesarias ó respecto;

d. levar a cabo un programa educativo co fin de suscitar e desenvolver na
opinión pública un coñecemento do valor dos bens arqueolóxicos para
o coñecemento do pasado das civilizacións e do perigo que as escava-
cións incontroladas representan para ese patrimonio.

Artigo 6

1 Cada Parte Contratante obrígase a adoptar, segundo as necesidades, as
medidas máis oportunas de colaboración, co fin de que a circulación inter-
nacional dos bens arqueolóxicos non prexudique en ningún modo a pro-
tección dos elementos culturais e científicos vinculados a eses bens.

2 Cada parte Contratante obrígase máis especialmente:

a. no que respecta ós museos e demais institucións similares, cuxa política
de adquisicións estea sometida ó control do estado, a adoptar as medi-
das necesarias co fin de que estes non adquiran bens arqueolóxicos que
se sospeita, por unha razón determinada, que proceden de escavacións
clandestinas ou de subtracción fraudulenta de escavacións oficiais;

b. en canto ós museos e outras institucións similares, situados no territo-
rio dunha Parte Contratante, pero cuxa política de adquisicións non
está sometida ó control do Estado:
1. a transmitirlles o texto do presente Convenio, e
2. a non escatimar ningún esforzo para obter a adhesión de ditos

museos e institucións ós principios expostos no parágrafo anterior;
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c. a restrinxir, na medida do posible, mediante unha acción educativa, de
información, de vixilancia e de cooperación, o movemento de bens
arqueolóxicos que se sospeite, por unha razón determinada, que pro-
ceden de investigacións clandestinas de subtracción fraudulenta de
escavacións oficiais.

Artigo 7
Co fin de asegurar a aplicación do principio de cooperación para a protección
do patrimonio arqueolóxico, que é a base do presente Convenio, cada Parte
Contratante, no contexto das obrigas contraídas conforme ós termos do pre-
sente Convenio, comprométese a tomar en consideración calquera problema
referente a datos de identificación e de autenticación presentados por cal-
quera outra Parte Contratante e a cooperar activamente dentro dos límites da
súa lexislación nacional.

Artigo 8
As medidas previstas polo presente Convenio non poderán constituír unha
limitación ó comercio e á propiedade lícita de obxectos arqueolóxicos nin
afectar ó réxime xurídico relativo á transmisión de ditos obxectos.

Artigo 9
Cada Parte Contratante notificará no momento oportuno ó Secretario xeral
do Consello de Europa as medidas que puidese adoptar respecto á aplicación
das disposicións do presente Convenio.

Artigo 10

1 O presente Convenio estará aberto á sinatura dos Estados membros do
Consello de Europa. Ratificarase ou aceptarase. Os instrumentos de ratifi-
cación ou de aceptación depositaranse en poder do Secretario xeral do
Consello de Europa.

2 O Convenio entrará en vigor tres meses despois da data do depósito do
terceiro instrumento de ratificación ou de aceptación.

3 Entrará en vigor, respecto a calquera Estado signatario que a ratificase ou
aceptase ulteriormente, tres meses despois da data do depósito do seu ins-
trumento de ratificación ou de aceptación.
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Artigo 11

1 Despois da entrada en vigor do presente Convenio

a. calquera Estado non membro do Consello de Europa que sexa Parte
Contratante do Convenio Cultural Europeo, asinado en París en 19 de
decembro de 1954, poderá adherirse ó presente Convenio;

b. o Comité de Ministros do Consello de Europa poderá invitar a calque-
ra outro Estado non membro a que se adhira ó presente Convenio.

2 A adhesión efectuarase mediante o depósito en poder do Secretario xeral
do Consello de Europa dun instrumento de adhesión que producirá efec-
to tres meses despois da data do seu depósito.

Artigo 12

1 Calquera Estado signatario, no momento da sinatura ou no momento do
depósito do seu instrumento de ratificación ou aceptación, ou calquera
Estado adherido, no momento do depósito do seu instrumento de adhe-
sión, poderá designar o territorio ou os territorios ós cales se aplicará o
presente Convenio.

2 Calquera Estado signatario, no momento do depósito do seu instrumento
de ratificación ou de aceptación, ou en calquera momento posterior, así
como calquera Estado adherido no momento do depósito do seu instru-
mento de adhesión ou en calquera outro momento posterior, poderá
ampliar a aplicación do presente Convenio mediante declaración dirixida
ó Secretario xeral do Consello de Europa, a calquera outro territorio desig-
nado na declaración e de cuxas relacións internacionais sexa responsable
ou en cuxo nome estea autorizado para asumir obrigas.

3 Calquera declaración feita en virtude do parágrafo anterior poderá reti-
rarse, no que concirne a calquera territorio designado en dita declaración,
nas condicións previstas polo artigo 13 do presente Convenio.

Artigo 13

1 O presente Convenio permanecerá en vigor ilimitadamente.
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2 Calquera Parte Contratante, no que lle concirne, poderá denunciar o pre-
sente Convenio dirixindo unha notificación ó Secretario xeral do Consello
de Europa.

3 A denuncia producirá efecto seis meses despois da data de recepción da
notificación polo Secretario xeral.

Artigo 14. 
O Secretario xeral do Consello de Europa notificará ós Estados membros do
Consello e a calquera Estado que se adherise ó presente Convenio:

a. calquera sinatura;
b. o depósito de calquera instrumento de ratificación, de aceptación ou de

adhesión;
c. calquera data de entrada en vigor do presente Convenio conforme ó seu

artigo 10;
d. calquera declaración recibida en aplicación das disposicións dos parágra-

fos 2 e 3 do artigo 12;
e. calquera notificación recibida en aplicación das disposicións do artigo 13

e a data en que producirá efecto a denuncia.

En fe do cal, os infraescritos, debidamente autorizados a este efecto, asinan
o presente Convenio.
Feito en Londres o 6 de maio de 1969, en francés e en inglés, os dous textos
igualmente fidedignos, nun exemplar único que se depositará nos arquivos do
Consello de Europa. O Secretario xeral do Consello de Europa enviará copia cer-
tificada conforme do mesmo a cada un dos Estados signatarios ou adheridos.
España depositou o seu Instrumento de Adhesión con data 28 de febreiro de 1975.
O presente Convenio entrou en vigor en España o día 1 de xuño de 1975.
O que se fai público para coñecemento xeral.
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Instrumento de ratificación da Convención sobre as medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir a importación, a exportación
e a transferencia de propiedade ilícitas de bens culturais, feita en París
o 17 de novembro de 1970

Por canto a Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura, na súa 16.ª Reunión celebrada en París, apro-
bou o día 14 de novembro de 1970 a Convención sobre as medidas que deben
adoptarse para prohibir e impedir a importación, a exportación e a transfe-
rencia de propiedade ilícitas de bens culturais, feita en París o 17 de novem-
bro de 1970:
Vistos e examinados os vinte e seis artigos de dita Convención.
Concedida polas Cortes Xerais a autorización prevista no artigo 94.1 da
Constitución.
Veño en aprobar e ratificar canto na mesma se dispón, como en virtude do
presente a aprobo e ratifico, prometendo cumprila, observala, e facer que se
cumpra e observe puntualmente en todas as súas partes, a cuxo fin, para a súa
maior validación e firmeza mando expedir este Instrumento de Ratificación
asinado por Min, debidamente selado e referendado polo infraescrito Minis-
tro de Asuntos Exteriores.

CONVENCIÓN SOBRE AS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA
PROHIBIR E IMPEDIR A IMPORTACIÓN, A EXPORTACIÓN E A

TRANSFERENCIA DE PROPIEDADE ILÍCITAS DE BENS CULTURAIS

A Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura na súa 16.ª reunión celebrada en París do 12 de outubro ó
14 de novembro de 1970,
Recordando a importancia das disposicións da Declaración dos Principios da
cooperación cultural internacional que a Conferencia Xeral aprobou na súa
14.ª reunión,
Considerando que o intercambio de bens culturais entre as nacións con fins
científicos, culturais e educativos aumenta os coñecementos sobre a civiliza-
ción humana, enriquece a vida cultural de tódolos pobos e inspira o respecto
mutuo e a estima entre as nacións,
Considerando que os bens culturais son un dos elementos fundamentais da
civilización e da cultura dos pobos, e que só adquiren o seu verdadeiro valor
cando se coñecen coa maior precisión a súa orixe, a súa historia e o seu medio,
Considerando que todo Estado ten o deber de protexer o patrimonio consti-
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tuído polos bens culturais existentes no seu territorio contra os perigos de
roubo, escavación clandestina e exportación ilícita,
Considerando que para evitar eses perigos é indispensable que todo Estado
teña cada vez máis conciencia das obrigas morais inherentes ó respecto do
seu patrimonio cultural e do de todas as nacións,
Considerando que os museos, as bibliotecas e os arquivos como institucións
culturais, deben velar por que a constitución das súas coleccións se basee en
principios morais universalmente recoñecidos,
Considerando que a importación, a exportación e a transferencia de propieda-
de ilícitas dos bens culturais dificultan a comprensión mutua das nacións que a
UNESCO ten o deber de favorecer, entre outras formas, recomendando ós Esta-
dos interesados que concerten convencións internacionais con ese obxecto,
Considerando que para ser eficaz a protección do patrimonio cultural debe
organizarse tanto no plano nacional como no internacional, e que esixe unha
estreita colaboración entre os Estados,
Considerando que a Conferencia Xeral da UNESCO aprobou xa en 1964 unha
Recomendación con este obxecto,
Téndose examinado novas propostas relativas ás medidas destinadas a prohibir
e impedir a importación, a exportación e a transferencia de propiedade ilícitas
de bens culturais, cuestión que constitúe o punto 19 da orde do día da reunión,
Despois de ter decidido na 15.ª reunión que esta cuestión sería obxecto dunha
convención internacional, aproba o día 14 de novembro de 1970 a presente
Convención.

Artigo 1
Para os efectos da presente Convención consideraranse como bens culturais
os obxectos que, por razóns relixiosas ou profanas, fosen expresamente desig-
nados por cada Estado como de importancia para a arqueoloxía, a prehisto-
ria, a historia, a literatura, a arte ou a ciencia e que pertenzan ás categorías
enumeradas a continuación:

a. As coleccións e exemplares raros de zooloxía, botánica, mineraloxía, ana-
tomía e os obxectos de interese paleontolóxico.

b. Os bens relacionados coa historia, con inclusión da historia das ciencias, e
das técnicas, a historia militar e a historia social, así como coa vida dos diri-
xentes, pensadores, sabios e artistas nacionais e cos acontecementos de
importancia nacional.

c. O producto das escavacións (tanto autorizadas como clandestinas) e dos
descubrimentos arqueolóxicos.
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d. Os elementos procedentes da desmembración de monumentos artísticos
ou históricos e de lugares de interese arqueolóxico.

e. Antigüidades que teñan máis de cen anos, tales como inscricións, moedas
e selos gravados.

f. O material etnolóxico.
g. Os bens de interese artístico, tales como:

1. Cadros, pinturas e debuxos feitos enteiramente a man sobre cal-
quera soporte e en calquera material (con exclusión dos debuxos
industriais e dos artigos manufacturados decorados a man).

2. Produccións orixinais de arte estatuaria e de escultura en calquera
material.

3. Gravados, estampas e litografías orixinais.
4. Conxuntos e montaxes artísticos orixinais en calquera material.

h. Manuscritos raros e incunables, libros, documentos e publicacións antigas
de interese especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) soltos ou
en coleccións.

i. Selos de correos, selos fiscais e análogos, soltos ou en coleccións.
j. Arquivos, incluídos os fonográficos, fotográficos e cinematográficos.
k. Obxectos de mobiliario que teñan máis de cen anos e instrumentos de

música antigos.

Artigo 2

1 Os Estados Partes na presente Convención recoñecen que a importación, a
exportación e a transferencia de propiedade ilícitas dos bens culturais
constitúen unha das causas principais do empobrecemento do patrimonio
cultural dos países de orixe de ditos bens, e que unha colaboración inter-
nacional constitúe un dos medios máis eficaces para protexer os seus bens
culturais respectivos contra tódolos perigos que entrañan aqueles actos.

2 Con este obxecto, os Estados Partes comprométense a combater esas prác-
ticas cos medios de que se dispoña, sobre todo suprimindo as súas causas,
detendo o seu curso e axudando a efectuar as reparacións que se impoñan.

Artigo 3
Son ilícitas a importación, a exportación e a transferencia de propiedade dos
bens culturais que se efectúen infrinxindo as disposicións adoptadas polos
Estados Partes en virtude da presente Convención.
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Artigo 4
Os Estados Partes na presente Convención recoñecen que para os efectos da
mesma forman parte do patrimonio cultural de cada Estado os bens que per-
tenzan ás categorías enumeradas a continuación:

a. Bens culturais debidos ó xenio individual ou colectivo de nacionais de
Estados de que se trate e bens culturais importantes para ese mesmo
Estado e que fosen creados no seu territorio por nacionais doutros paí-
ses ou por apátridas que residan nel.

b. Bens culturais atopados no territorio nacional.
c. Bens culturais adquiridos por misións arqueolóxicas, etnolóxicas ou de

ciencias naturais co consentimento das autoridades competentes do
país de orixe deses bens.

d. Bens culturais que fosen obxecto de intercambios libremente consentidos.
e. Bens culturais recibidos a título gratuíto ou adquiridos legalmente co

consentimento das autoridades competentes do país de orixe deses bens.

Artigo 5
Para asegurar a protección dos seus bens culturais contra a importación, a
exportación e a transferencia de propiedade ilícitas, os Estados Partes na pre-
sente Convención obríganse a establecer no seu territorio, nas condicións
apropiadas a cada país, un ou varios servicios de protección do patrimonio
cultural, se eses servicios non existen aínda, dotados de persoal competente e
en número suficiente para garantir de maneira eficaz as funcións que se indi-
can a continuación:

a. Contribuír á preparación dos proxectos de textos lexislativos e regula-
mentarios que permitan a protección do patrimonio cultural e dun
modo especial a represión das importacións, exportacións e transfe-
rencia de propiedade ilícitas dos bens culturais importantes.

b. Establecer e manter ó día, a partir dun inventario nacional de protec-
ción, a lista dos bens culturais importantes, públicos e privados, cuxa
exportación constituiría un empobrecemento considerable do patri-
monio cultural nacional.

c. Fomentar o desenvolvemento ou a creación das institucións científicas e
técnicas (museos, bibliotecas, arquivos, laboratorios, talleres, etc.) nece-
sarias para garantir a conservación e a valorización dos bens culturais.

d. Organizar o control das escavacións arqueolóxicas, garantir a conser-
vación in situ de determinados bens culturais e protexer certas zonas
reservadas para futuras investigacións arqueolóxicas.
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e. Dictar, con destino ás persoas interesadas (directores de museos, colec-
cionistas, anticuarios, etc.) normas que se axusten ós principios éticos
formulados na presente Convención e velar polo respecto desas normas.

f. Exercer unha acción educativa para estimular e desenvolver o respecto
ó patrimonio cultural de tódolos Estados e difundir amplamente as dis-
posicións da presente Convención.

g. Velar por que se dea a publicidade apropiada a todo caso de desapari-
ción dun ben cultural.

Artigo 6
Os Estados Partes na presente Convención obríganse:

a. A establecer un certificado adecuado no cal o Estado exportador auto-
rice a exportación do ben ou dos bens culturais de que se trate e que
deberá acompañar a tódolos bens culturais regularmente exportados.

b. A prohibir a saída do seu territorio dos bens culturais non acompaña-
dos do certificado de exportación antes mencionado.

c. A dar a oportuna difusión a esta prohibición, especialmente entre as
persoas que puidesen exportar e importar bens culturais.

Artigo 7
Os Estados Partes na presente Convención obríganse:

a. A tomar todas as medidas necesarias, conforme á lexislación nacional,
para impedir a adquisición de bens culturais procedentes doutro Esta-
do Parte na Convención, polos museos e outras institucións similares
situados no seu territorio, se eses bens se tivesen exportado ilicitamen-
te despois da entrada en vigor da Convención; e no posible, a informar
ó Estado de orixe, Parte na Convención, de toda oferta de bens cultu-
rais exportados ilicitamente dese Estado despois da entrada en vigor
da presente Convención en ambos os Estados.

b.
1. A prohibir a importación de bens culturais roubados nun museo, un

monumento público civil ou relixioso, ou unha institución similar,
situados no territorio doutro Estado Parte na Convención, despois da
entrada en vigor da mesma nos Estados en cuestión, sempre que se
probe que tales bens figuran no inventario da institución interesada.

2. A tomar medidas apropiadas para comisar e restituír, a petición do
Estado de orixe, Parte na Convención, todo ben cultural roubado e
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importado despois da entrada en vigor da presente Convención nos
dous Estados interesados, a condición de que o Estado requirinte
aboe unha indemnización equitativa á persoa que o adquiriu de
boa fe ou que sexa posuidora legal deses bens. As peticións de
comiso e restitución deberán dirixirse ó Estado requirido por vía
diplomática. O Estado requirinte deberá facilitar, á súa custa, tódo-
los medios de proba necesarios para xustificar a súa posición de
comiso e restitución. Os Estados Partes absteranse de impoñer
dereitos de aduana, ou outros gravames, sobre os bens culturais
restituídos conforme ó presente artigo. Tódolos gastos correspon-
dentes á restitución do ou dos bens culturais en cuestión correrán a
cargo do Estado requirinte.

Artigo 8
Os Estados Partes na presente Convención obríganse a impoñer sancións
penais ou administrativas a toda persoa responsable de ter infrinxido as pro-
hibicións contidas no apartado b) do artigo 6 e o apartado b) do artigo 7.

Artigo 9
Todo Estado Parte na presente Convención, cuxo patrimonio cultural se
encontra en perigo a consecuencia de pillaxes arqueolóxicas ou etnolóxicas
poderá dirixir un chamamento ós Estados interesados. Os Estados Partes na
presente Convención comprométense a participaren en calquera operación
internacional concertada nesas circunstancias, para determinar e aplicar as
medidas concretas necesarias, incluso o control da exportación, a importación
e o comercio internacional dos bens culturais de que concretamente se trate.
Mentres se transmita o establecemento dun acordo, cada Estado interesado
tomará disposicións provisionais, en canto sexa posible, para evitar que o
patrimonio cultural do Estado peticionario sufra danos irreparables.

Artigo 10
Os Estados Partes na presente Convención obríganse:

a. A restrinxir, por medio da educación, da información e da vixilancia, a
transferencia de bens culturais ilegalmente sacados de calquera Estado
Parte na presente Convención e a obrigar ós anticuarios, na forma per-
tinente de cada país e baixo pena de sancións penais ou administrati-
vas, a levar un rexistro que mencione a procedencia de cada ben cul-
tural, o nome e o enderezo do provedor, a descrición e o prezo de cada
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ben vendido e a informar ó comprador do ben cultural da prohibición
de exportación de que pode ser obxecto ese ben.

b. A esforzarse por medio da educación en crear e desenvolver no públi-
co o sentimento do valor dos bens culturais e do perigo que o roubo,
as escavacións clandestinas e as exportacións ilícitas representan para
o patrimonio cultural.

Artigo 11
Considéranse ilícitas a exportación e a transferencia de propiedade forzadas
de bens culturais que resulten directa ou indirectamente da ocupación dun
país por unha potencia estranxeira.

Artigo 12
Os Estados Partes na presente Convención respectarán o patrimonio cultural
dos territorios cuxas relacións internacionais teñen ó seu cargo e tomarán as
medidas adecuadas para prohibir e impedir a importación, a exportación e a
transferencia de propiedade ilícitas dos bens culturais neses territorios.

Artigo 13
Os Estados Partes na presente Convención obríganse ademais, de acordo co
disposto na lexislación de cada Estado:

a. A impedir por tódolos medios adecuados as transferencias de propie-
dade de bens culturais que tendan a favorecer a importación ou a
exportación ilícitas deses bens.

b. A facer que os seus servicios competentes colaboren para efectuar o
antes posible a restitución, a quen corresponda en dereito, dos bens
culturais exportados ilicitamente.

c. A admitir unha acción reivindicativa dos bens culturais perdidos ou
roubados, exercitada polos seus propietarios lexítimos ou en nome dos
mesmos.

d. A recoñecer, ademais, o feito imprescritible de cada Estado Parte na
presente Convención de clasificar e declarar inalienables determinados
bens culturais, de maneira que non poidan ser exportados, e a facilitar
a súa recuperación polo Estado interesado se o tivesen sido.

Artigo 14
Para previr as exportacións ilícitas, e para facer fronte ás obrigas que entraña
a execución desta Convención, cada Estado Parte da mesma, na medida das
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súas posibilidades, deberá dotar ós servicios nacionais de protección do seu
patrimonio cultural con un orzamento suficiente e poderá crear, sempre que
sexa necesario, un fondo para os fins mencionados.

Artigo 15
Ningunha disposición da presente Convención impedirá que os Estados Partes
nela concerten entre si acordos particulares ou sigan aplicando os xa concer-
tados sobre a restitución dos bens culturais saídos do seu territorio de orixe,
calquera que for a razón, antes de ter entrado en vigor a presente Conven-
ción para os Estados interesados.

Artigo 16
Os Estados Partes na presente Convención indicarán, nos informes periódicos,
que presentarán á Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas
para a Educación, a Ciencia e a Cultura, en datas e na forma que esta deter-
mine, as disposicións lexislativas e regulamentarias, así como as demais medi-
das que tivesen adoptado para aplicar a presente Convención, con detalles
acerca da experiencia que adquirisen nese campo.

Artigo 17

1 Os Estados Partes na presente Convención poderán recorrer á axuda téc-
nica da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a
Cultura, sobre todo no que respecta a:

a. A información e a educación.
b. A consulta e o dictame de expertos.
c. A coordinación e os bos oficios.

2 A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultu-
ra poderá pola súa propia iniciativa realizar investigacións e publicar estu-
dios sobre asuntos relacionados coa circulación ilícita de bens culturais.

3 Con este obxecto, a Organización das Nacións Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura poderá tamén recorrer á cooperación de toda organi-
zación non gobernamental competente.

4 A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultu-
ra poderá, por propia iniciativa, presentar propostas ós Estados Partes coa
mirada posta no cumprimento da presente Convención.
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5 A petición de dous Estados Partes, polo menos, que estean empeñados
nunha controversia respecto da aplicación da presente Convención, a UNES-
CO poderá ofrecer os seus bos oficios para chegar a un arranxo entre eles.

Artigo 18
A presente Convención está redactada en español, francés, inglés e ruso. Os
catro textos fan igualmente fe.

Artigo 19

1 A presente Convención someterase á ratificación ou á aceptación dos Esta-
dos Membros da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Cien-
cia e a Cultura, conforme ós seus procedementos constitucionais respectivos.

2 Os instrumentos de ratificación ou de aceptación depositaranse en poder
do Director Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura.

Artigo 20

1 A presente Convención estará aberta á adhesión de todo Estado non mem-
bro da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a
Cultura, invitado a adherirse a ela polo Consello Executivo da organización.

2 A adhesión farase mediante o depósito dun instrumento de adhesión
poder do Director Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Edu-
cación, a Ciencia e a Cultura.

Artigo 21
A presente Convención entrará en vigor tres meses despois da data de depó-
sito do terceiro instrumento de ratificación, de aceptación ou de adhesión,
pero só respecto ós Estados que teñan depositado os seus instrumentos res-
pectivos de ratificación, de aceptación ou de adhesión nesa data ou con ante-
rioridade. Para cada un dos demais Estados entrará en vigor tres meses des-
pois do depósito do seu respectivo instrumento de ratificación, de aceptación
ou de adhesión.

Artigo 22
Os Estados Partes na presente Convención recoñecen que esta é aplicable non
só ós seus territorios metropolitanos, senón tamén ós territorios de cuxas rela-
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cións internacionais están encargados, e comprométense a consultar, en caso
necesario, ós gobernos ou demais autoridades competentes dos territorios
mencionados ou no momento de ratificar, aceptar ou adherirse á Convención,
ou con anterioridade, coa mirada posta en obter a aplicación da Convención
neses territorios, así como a notificar ó Director Xeral da Organización das
Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, os territorios ós cales
se lles aplicará a Convención. Esta ratificación terá efecto tres meses despois
da data da súa recepción.

Artigo 23

1 Cada un dos Estados Partes na presente Convención terá a facultade de
denunciala no seu nome propio ou en nome de todo territorio cuxas rela-
cións internacionais teña ó seu cargo.

2 A denuncia notificarase mediante instrumento escrito que se depositará
en poder do Director Xeral da Organización das Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura.

3 A denuncia producirá efecto doce meses despois da recepción do instru-
mento de denuncia.

Artigo 24
O Director Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura informará ós Estados Membros da Organización, os Esta-
dos non membros a que se refire o artigo 20, así como ás Nacións Unidas, do
depósito de tódolos instrumentos de ratificación, de aceptación ou de adhe-
sión que se mencionan nos artigos 19 e 20, igual que das modificacións e
denuncias respectivamente previstas nos artigos 22 e 23.

Artigo 25

1 A Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educa-
ción, a Ciencia e a Cultura poderá revisar a presente Convención. Non obs-
tante, a revisión só obrigará ós Estados que cheguen a ser partes na Con-
vención revisada.

2 En caso de que a Conferencia Xeral aprobe unha nova Convención que
constitúa unha revisión total ou parcial da presente, e a non ser que a
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nova Convención dispoña outra cousa, a presente Convención deixará de
estar aberta á ratificación, á aceptación ou á adhesión, a partir da data de
entrada en vigor da nova Convención revisada.

Artigo 26
Conforme ó disposto no artigo 102 da Carta das Nacións Unidas, a presente Con-
vención rexistrarase na Secretaría das Nacións Unidas a petición do Director Xeral
da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura.
Feito en París neste día 17 de novembro de 1970, en dous exemplares autén-
ticos que levan a sinatura do Presidente da Conferencia Xeral, na súa 16.ª reu-
nión, o Director Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación,
a Ciencia e a Cultura, exemplares que se depositarán nos arquivos desta Orga-
nización, e cuxas copias certificadas conformes remitiranse a tódolos Estados
a que se refiren os artigos 19 e 20, así como ás Nacións Unidas.
O anterior é o texto auténtico da Convención aprobada en boa e debida
forma pola Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura na súa 16.ª reunión, celebrada en París e
rematada o 14 de novembro de 1970.
En fe do cal estampan as súas sinaturas, neste día 17 de novembro de 1970.
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§10º. Convenio de UNIDROIT sobre

bens culturais roubados

ou exportados ilegalmente

(Roma, 24 de xuño de 1995; Instrumento de adhesión
do 9 de maio de 2002, BOE núm. 248, do 16 de outubro)



Concedida polas Cortes Xerais a Autorización prevista no artigo 94.1 da Consti-
tución e, por conseguinte, cumpridos os requisitos esixidos pola Lexislación espa-
ñola, estendo o presente Instrumento de adhesión de España ó Convenio de
UNIDROIT sobre bens culturais roubados ou exportados ilegalmente, feito en
Roma o 24 de xuño de 1995, para que mediante o seu depósito e, de conformi-
dade co disposto no seu artigo 21, España pase a ser Parte de dito Convenio.
En fe do cal asino o presente Instrumento, debidamente selado e referenda-
do polo infraescrito Ministro de Asuntos Exteriores, coas seguintes declaracións:
Declaración prevista no artigo 3 (apartados 5 e 6) da Convención:
«A acción para solicitar a restitución dun ben cultural que forme parte do
Patrimonio Histórico Español será imprescritible, de acordo co previsto na
lexislación española.
Fundamentos de dereito: artigos 28 e 29 da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do
Patrimonio Histórico Español».
Declaración prevista no artigo 13 (apartado 3) da Convención:
«Por ser España Estado membro da Unión Europea, declárase expresamente
que nas relacións cos Estados Contratantes que sexan, así mesmo, membros
daquela, aplicaranse exclusivamente as normas internas da UE, non aplicán-
dose, por tanto, en ditas relacións as disposicións do presente Convenio, cuxo
ámbito de aplicación coincida co de ditas normas».
Declaración indicada no artigo 16 da Convención:
«As solicitudes de restitución ou devolución de bens culturais, presentadas
por un Estado conforme ó artigo 8 do Convenio, poderán ser presentadas de
acordo co procedemento previsto no artigo 16, apartado b), do mesmo.
Entenderase autoridade competente a estes efectos o Ministerio de Educa-
ción, Cultura e Deporte (Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais)».

Dado en Madrid, a 9 de maio de 2002.

Juan Carlos R.
O Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué i Camps.
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Os Estados partes no presente Convenio,
Reunidos en Roma a invitación do Goberno da República Italiana do 7 ó 24 de
xuño de 1995 para unha Conferencia Diplomática para a adopción do pro-
xecto de Convenio de Unidroit sobre a devolución internacional dos bens rou-
bados ou exportados ilegalmente,
Convencidos da importancia fundamental da protección do patrimonio cultural
e dos intercambios culturais para promover a comprensión entre os pobos, e da
difusión da cultura para o benestar da humanidade e o progreso da civilización,
Profundamente preocupados polo tráfico ilegal de bens culturais e os danos
irreparables que adoita ter como resultado, tanto para os propios bens como
para o patrimonio cultural das comunidades nacionais, tribais, autóctonas ou
doutra índole, e para o patrimonio común de tódolos pobos, e deplorando en
particular a pillaxe dos xacementos arqueolóxicos e a conseguinte perda de
informacións arqueolóxicas, históricas e científicas insubstituíbles,
Decididos a contribuír de forma eficaz á loita contra o tráfico ilícito de bens
culturais mediante o importante paso que supón establecer unhas regras
xurídicas mínimas comúns relativas á restitución e devolución de bens cultu-
rais entre os Estados Contratantes, co fin de favorecer a preservación e a pro-
tección do patrimonio cultural en interese de todos,
Subliñando que o presente Convenio ten por obxecto facilitar a restitución e a
devolución dos bens culturais e que a creación de calquera mecanismo, tal como
a indemnización, necesario para efectuar a restitución e devolución nalgúns
Estados non significa que ditas medidas deban ser adoptadas noutros Estados,
Afirmando que a adopción das disposicións do presente Convenio no futuro
non constitúe de modo ningún unha aprobación ou lexitimación de calquera
das transaccións ilegais que se puidesen ter producido antes da entrada en
vigor do Convenio,
Conscientes de que o presente Convenio non proporcionará por si só unha
solución ós problemas que presenta o tráfico ilícito, pero de que inicia un pro-
ceso encamiñado a reforzar a cooperación cultural internacional e a outorgar
un espacio adecuado ó comercio legal e ós acordos interestatais de intercam-
bio cultural,
Recoñecendo que a aplicación do presente Convenio debería ir acompañada
doutras medidas efectivas para a protección dos bens culturais, tales como a
creación e utilización de rexistros, a protección material dos xacementos
arqueolóxicos e a cooperación técnica,
Expresando o seu recoñecemento ó traballo levado a cabo por diferentes
organismos para protexer os bens culturais, e, en particular, o Convenio da
UNESCO de 1970 relativo ó tráfico ilegal e á elaboración de códigos de con-
ducta do sector privado,
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Teñen convido no seguinte:

Capítulo I. Ámbito de aplicación e definición

Artigo 1
O presente Convenio será aplicable ás solicitudes de carácter internacional de:

a. Restitución de bens culturais roubados;
b. devolución de bens culturais desprazados do territorio dun Estado Con-

tratante en contravención das normas do seu dereito que regulan a
exportación dos bens culturais co fin de protexer o seu patrimonio cul-
tural (en diante denominados «bens culturais exportados ilegalmente»).

Artigo 2
Ós efectos do presente Convenio, por bens culturais entenderanse aqueles
que, por razóns relixiosas ou seculares, revistan importancia para a arqueolo-
xía, a prehistoria, a historia, a literatura, a arte e a ciencia e que pertenzan a
unha das categorías enumeradas no anexo ó presente Convenio.

Capítulo II. Restitución de bens culturais roubados

Artigo 3

1 O posuidor dun ben cultural roubado deberá restituílo.

2 Ós efectos do presente Convenio, os bens culturais procedentes de esca-
vacións ilegais ou os procedentes de escavacións legais que sexan retidos
ilegalmente consideraranse roubados cando iso sexa compatible co derei-
to do Estado en que se realizou a escavación.

3 Toda solicitude de restitución deberá presentarse no prazo de tres anos a
partir do momento do que o solicitante tivo coñecemento do paradoiro
do ben cultural e da identidade do seu posuidor e, en todo caso, no prazo
de cincuenta anos a partir do momento do roubo.

4 Non obstante, a acción para solicitar a restitución dun ben cultural que
forme parte integrante dun monumento ou dun xacemento arqueolóxico
identificado, ou que pertenza a unha colección pública, estará sometida
unicamente a un prazo de prescrición de tres anos a partir do momento
en que o solicitante tivo coñecemento do paradoiro do ben cultural e da
identidade do seu posuidor.
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5 Non obstante o disposto no apartado anterior, calquera Estado Contra-
tante poderá declarar que a acción está suxeita a un prazo de prescrición
de setenta e cinco anos ou a outro prazo superior previsto pola súa lexis-
lación. Toda acción establecida noutro Estado Contratante para obter a
devolución dun ben cultural retirado dun monumento, un xacemento
arqueolóxico ou unha colección pública situado nun Estado Contratante
que teña realizado unha declaración ó efecto estará sometida tamén a
dito prazo de prescrición.

6 A declaración prevista no apartado anterior realizarase no momento da
sinatura, ratificación, aceptación ou adhesión.

7 Ós efectos do presente Convenio por «colección pública» entenderase un
grupo de bens culturais inventariados ou identificados doutro modo que
sexan propiedade de:

a. Un Estado Contratante;
b. unha entidade rexional ou local dun Estado Contratante;
c. unha institución relixiosa situada nun Estado Contratante; ou
d. unha institución creada para fins esencialmente culturais, pedagóxicos

ou científicos nun Estado Contratante e recoñecida en dito Estado
como institución de interese público.

8 Así mesmo, a acción para solicitar a restitución dun ben cultural sagrado
ou de importancia comunitaria que pertenza a unha comunidade tribal ou
autóctona dun Estado Contratante e sexa utilizado por esta como parte
dos costumes tradicionais ou rituais de dita comunidade, estará sometida
ó prazo de prescrición aplicable ás coleccións públicas.

Artigo 4

1 O posuidor dun ben cultural roubado que deba restituílo terá dereito, no
momento da restitución, ó pago dunha indemnización xusta e razoable,
sempre que o posuidor non soubese nin debese razoablemente saber que
o ben era roubado e sempre que poida probar que actuou coa dilixencia
debida cando adquiriu dito ben.

2 Sen prexuízo do dereito do posuidor á indemnización mencionada no
apartado anterior, faranse esforzos razoables para conseguir que a persoa
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que transferiu o ben cultural ó posuidor, ou calquera cedente anterior,
pague a indemnización cando iso sexa conforme co dereito do Estado en
que se presentou a solicitude.

3 O pago da indemnización ó posuidor polo solicitante, cando así se esixa,
non afectará ó dereito do solicitante a reclamar o reembolso da mesma a
calquera outra persoa.

4 Ó determinar se o posuidor actuou coa debida dilixencia, teranse en conta
todas as circunstancias relativas á adquisición, entre elas a condición das par-
tes, o prezo pagado, se o posuidor consultou calquera rexistro de bens cul-
turais roubados razoablemente accesible e calquera outra información ou
documentación pertinentes que tivese podido razoablemente obter, e se o
posuidor consultou a organismos accesibles ou realizou calquera outra xes-
tión que unha persoa razoable tería realizado nas mesmas circunstancias.

5 O posuidor non gozará dunha posición máis favorable que a persoa da
que adquirise o ben cultural por herdanza ou outro modo de adquisición
a título gratuíto.

Capítulo III. Devolución de bens culturais exportados ilegalmente

Artigo 5

1 Un Estado Contratante poderá solicitar ó tribunal ou a outra autoridade
competente doutro Estado Contratante que ordene a devolución dun ben
cultural exportado ilegalmente do territorio do Estado requirente.

2 Considerarase exportado ilegalmente todo ben cultural que teña sido
exportado temporalmente do territorio do Estado requirente para os fins
da súa exposición, investigación ou restauración, de acordo cun permiso
expedido de conformidade coas normas do seu dereito que regulan a
exportación dos bens culturais co fin de protexer o seu patrimonio cultu-
ral, e que non sexa devolto de conformidade coas condicións de dito permiso.

3 O tribunal ou outra autoridade competente do Estado requirido ordena-
rá a devolución dun ben cultural exportado ilegalmente se o Estado requi-
rente proba que a exportación do ben menoscaba de forma significativa
un ou varios dos intereses seguintes:
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a. A conservación material do ben ou do seu contexto;
b. a integridade dun ben complexo;
c. a conservación de información de carácter científico ou histórico, entre

outros, relativa ó ben;
d. a utilización tradicional ou ritual do ben por unha comunidade tribal

ou autóctona ou acreditar que o ben reviste unha importancia cultural
significativa para o Estado requirente.

4 Toda solicitude presentada en virtude do apartado 1 do presente artigo irá
acompañada de calquera información de feito ou de dereito que poida
resultar de utilidade ó tribunal ou outra autoridade competente do Esta-
do requirido para determinar se se cumpren os requisitos establecidos nos
apartados 1 a 3.

5 Toda solicitude de devolución presentarase no prazo de tres anos a partir
do momento en que o Estado requirente tivo coñecemento do paradoiro
do ben cultural e da identidade do seu posuidor e, en todo caso, dentro
do prazo de cincuenta anos a partir da data da exportación ou da data en
que debería terse devolto o ben conforme ó permiso a que se refire o
apartado 2 do presente artigo.

Artigo 6

1 O posuidor dun ben cultural que teña adquirido dito ben despois de que
fose exportado ilegalmente terá dereito, no momento da súa devolución,
ó pago polo Estado requirente dunha indemnización xusta e razoable,
sempre que o posuidor non soubese nin debese ter razoablemente sabido
no momento da adquisición que o ben fora exportado ilegalmente.

2 Ó determinar se o posuidor soubo ou debeu razoablemente saber que o
ben cultural fora exportado ilegalmente, teranse en conta as circunstan-
cias relativas á adquisición, incluída a ausencia dun certificado de exporta-
ción esixido conforme ó dereito do Estado requirente.

3 En lugar da indemnización e de acordo co Estado requirente, o posuidor
que deba devolver o ben cultural a dito Estado poderá decidir:

a. Conservar a propiedade do ben;
b. transferir a propiedade a título oneroso ou gratuíto a unha persoa da

súa elección que resida no Estado requirente e que ofreza as garantías
necesarias.
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4 Os custos derivados da devolución do ben cultural de conformidade co
presente artigo serán sufragados polo Estado requirente, sen prexuízo do
dereito de dito Estado a obter o reembolso de ditos custos de calquera
outra persoa.

5 O posuidor non gozará dunha situación máis favorable que a persoa da
que teña adquirido o ben cultural por herdanza ou outro modo de adqui-
sición a título gratuíto.

Artigo 7

1 As disposicións do presente capítulo non serán de aplicación cando:

a. A exportación dun ben cultural non sexa xa ilegal no momento en que
se solicite a devolución; ou

b. o ben tivese sido exportado en vida da persoa que o creou ou durante
os cincuenta anos seguintes ó falecemento de dita persoa.

2 Non obstante o disposto na letra b) do anterior apartado, as disposicións
do presente capítulo serán de aplicación cando o ben cultural fose creado
por un ou varios membros dunha comunidade autóctona ou tribal para o
seu uso tradicional ou ritual por dita comunidade e o ben deba ser devol-
to a dita comunidade.

Capítulo IV. Disposicións xerais

Artigo 8

1 Toda solicitude fundada nos capítulos II ou III poderá presentarse ante os
tribunais ou outras autoridades competentes do Estado Contratante en
que se encontre o ben cultural, ademais dos tribunais ou outras autorida-
des competentes que poidan coñecer do litixio en virtude das normas
vixentes nos Estados Contratantes.

2 As partes poderán convir en someter o litixio a calquera tribunal ou outra
autoridade competente, ou a arbitraxe.

3 Poderán impoñerse as medidas provisionais ou cautelares previstas pola lei
do Estado Contratante en que se encontre o ben aínda cando a solicitude
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de restitución ou de devolución do ben se presente ante os tribunais ou
outras autoridades competentes doutro Estado Contratante.

Artigo 9

1 Nada do disposto no presente Convenio impedirá a un Estado Contratan-
te aplicar calquera norma que sexa máis favorable á restitución ou á devo-
lución de bens culturais roubados ou exportados ilegalmente que as esta-
blecidas no presente Convenio.

2 Non poderá interpretarse que do presente artigo naza a obriga de reco-
ñecer ou de dar forza executiva á resolución dun tribunal ou doutra auto-
ridade competente doutro Estado Contratante que se aparte do disposto
no presente Convenio.

Artigo 10

1 As disposicións do capítulo II unicamente se aplicarán respecto dun ben cul-
tural que fose roubado con posterioridade á entrada en vigor do presente
Convenio respecto do Estado en que se presentou a solicitude, sempre que:

a. O ben fose roubado do territorio dun Estado Contratante tras a entra-
da en vigor do Convenio para dito Estado; ou

b. o ben se encontre nun Estado Contratante despois da entrada en vigor
do Convenio para dito Estado.

2 As disposicións do capítulo III unicamente se aplicarán respecto dun ben
cultural que teña sido exportado ilegalmente con posterioridade á entra-
da en vigor do presente Convenio tanto para o Estado requirente como
para o Estado en que se presente a solicitude.

3 O presente Convenio non lexitima en ningún modo ningunha transacción
ilegal que tivese lugar antes da entrada en vigor do presente Convenio ou
que se encontre excluída da aplicación do mesmo en virtude do disposto
nos apartados 1 ó 2 do presente artigo, nin limita o dereito dun Estado ou
doutra persoa a establecer, fóra do marco do presente Convenio, unha
acción para obter a restitución ou a devolución dun ben cultural roubado
ou exportado ilegalmente antes da entrada en vigor do presente Convenio.
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Capítulo V. Disposicións finais

Artigo 11

1 O presente Convenio quedará aberto á sinatura na reunión de clausura da
Conferencia Diplomática para a adopción do proxecto de Convenio de
Unidroit sobre a devolución internacional dos bens culturais roubados ou
exportados ilegalmente e permanecerá aberto á sinatura por tódolos Esta-
dos en Roma ata o 30 de xuño de 1996.

2 O presente Convenio está suxeito a ratificación, aceptación ou aprobación
polos Estados que o teñan asinado.

3 O presente Convenio quedará aberto á adhesión de tódolos Estados que
non sexan signatarios a partir da data en que quede aberto á sinatura.

4 A ratificación, aceptación, aprobación ou adhesión estará suxeita ó depó-
sito dun instrumento formal a dito efecto en poder do depositario.

Artigo 12

1 O presente Convenio entrará en vigor o primeiro día do sexto mes seguin-
te á data do depósito do quinto instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación ou adhesión.

2 Respecto de cada Estado que ratifique, acepte, aprobe ou se adhira ó pre-
sente Convenio despois do depósito do quinto instrumento de ratifica-
ción, aceptación, aprobación ou adhesión, o presente Convenio entrará en
vigor o primeiro día do sexto mes seguinte á data do depósito do seu ins-
trumento de ratificación, aceptación, aprobación ou adhesión.

Artigo 13

1 O presente Convenio non afectará a ningún instrumento internacional
que vincule xuridicamente a calquera Estado Contratante e que conteña
disposicións relativas ás materias reguladas polo presente Convenio, a
menos que os Estados vinculados por dito instrumento realicen unha
declaración en contrario.
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2 Calquera Estado Contratante poderá celebrar con un ou varios Estados
Contratantes acordos encamiñados a mellorar a aplicación do presente
Convenio nas súas relacións mutuas. Os Estados que celebren un acordo
desta índole, transmitirán unha copia do mesmo ó depositario.

3 Nas súas relacións mutuas, os Estados Contratantes que sexan membros
doutras organizacións de integración económica ou de organismos rexio-
nais poderán declarar que aplicarán as normas internas de ditas organiza-
cións ou organismos e que, por conseguinte, non aplicarán en ditas rela-
cións as disposicións do presente Convenio cuxo ámbito de aplicación coin-
cida co de ditas normas.

Artigo 14

1 Todo Estado Contratante que estea formado por dúas ou máis unidades
territoriais, con independencia de que estas teñan ou non diferentes orde-
namentos xurídicos aplicables ás materias reguladas polo presente Conve-
nio, poderá declarar, no momento da sinatura ou do depósito do seu ins-
trumento de ratificación, aceptación, aprobación ou adhesión, que o pre-
sente Convenio se aplicará a todas as súas unidades territoriais ou unica-
mente a unha ou varias delas, e poderá en calquera momento substituír
dita declaración por outra.

2 Estas declaracións deberán notificarse ó depositario e designar expresa-
mente as unidades territoriais ás que se aplicará o Convenio.

3 Se, en virtude dunha declaración realizada ó amparo do presente artigo,
o Convenio se aplica a unha ou varias unidades territoriais dun Estado
Contratante, pero non a todas, a referencia:

a. Ó territorio dun Estado Contratante contida no artigo 1 entenderase
feita ó territorio dunha unidade territorial de dito Estado;

b. a un tribunal ou a outra autoridade competente do Estado Contratan-
te ou do Estado requirido entenderase feita ó tribunal ou a outra auto-
ridade competente dunha unidade territorial de dito Estado;

c. ó Estado Contratante en que se encontre o ben cultural contida no
apartado 1 do artigo 8 entenderase feita á unidade territorial de dito
Estado en que se encontre o ben;
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d. á lei do Estado Contratante en que se encontre o ben contida no apar-
tado 3 do artigo 8 entenderase feita á lei da unidade territorial de dito
Estado en que se encontre o ben; e

e. a un Estado Contratante contida no artigo 9 entenderase feita a unha
unidade territorial de dito Estado.

4 Se un Estado Contratante non realiza declaración ningunha de acordo co
apartado 1 do presente artigo, o presente Convenio aplicarase a todas as
unidades territoriais de dito Estado.

Artigo 15

1 As declaracións realizadas en virtude do presente Convenio no momento
da sinatura estarán sometidas a confirmación no momento da ratificación,
aceptación ou aprobación.

2 As declaracións e a confirmación das mesmas consignaranse por escrito e
notificaránselle formalmente ó depositario.

3 Toda declaración producirá efecto á entrada en vigor do presente Conve-
nio respecto do Estado declarante. Non obstante, cando o depositario reci-
ba a notificación formal dunha declaración despois de dita entrada en
vigor, a declaración producirá efecto o primeiro día do sexto mes seguin-
te á data do seu depósito en poder do depositario.

4 Todo Estado que realice unha declaración en virtude do presente Conve-
nio poderá retirala en calquera momento mediante notificación por escri-
to dirixida ó depositario. Dita retirada producirá efecto o primeiro día do
sexto mes seguinte á data do seu depósito en poder do depositario.

Artigo 16

1 Cada Estado Contratante declarará, no momento da sinatura, aceptación,
aprobación ou adhesión, que as solicitudes de restitución ou de devolución
de bens culturais presentada por un Estado de acordo co artigo 8 poderán
ser presentadas conforme a un ou varios dos procedementos seguintes:

a. Directamente ante os tribunais ou outras autoridades competentes do
Estado declarante;
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b. por medio dunha ou varias autoridades designadas por dito Estado
para recibir tales solicitudes e para transmitilas ós tribunais ou outras
autoridades competentes de dito Estado;

c. por conducto diplomático ou consular.

2 Cada Estado Contratante poderá designar tamén os tribunais ou outras
autoridades competentes para ordenar a restitución ou a devolución de
bens culturais conforme ás disposicións dos capítulos II e III.

3 As declaracións realizadas en virtude dos apartados 1 e 2 do presente arti-
go poderán ser modificadas en calquera momento por unha nova decla-
ración.

4 As disposicións dos apartados 1 a 3 do presente artigo non afectarán a
outros acordos bilaterais ou multilaterais sobre asistencia xudicial en
materia civil e mercantil que poidan existir entre os Estados Contratantes.

Artigo 17
No prazo de seis meses a partir da data do depósito do seu instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación ou adhesión, cada Estado Contratante
facilitará ó depositario información escrita nunha das linguas oficiais do Con-
venio acerca da lexislación pola que se rexe a exportación dos seus bens cul-
turais. Dita información será actualizada periodicamente cando proceda.

Artigo 18
Non se admitirán outras reservas que as expresamente autorizadas no pre-
sente Convenio.

Artigo 19

1 O presente Convenio poderá ser denunciado por calquera Estado Parte en
calquera momento posterior á data en que entre en vigor para dito Estado,
mediante o depósito dun instrumento a tal efecto en poder do depositario.

2 A denuncia producirá efecto o primeiro día do sexto mes seguinte ó depó-
sito do instrumento de denuncia en poder do depositario. Cando no instru-
mento de denuncia se estableza un prazo superior para que produza efec-
to dita denuncia, esta producirá efecto á expiración de dito prazo superior
a partir do depósito do instrumento de denuncia en poder do depositario.
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3 Non obstante dita denuncia, o presente Convenio seguirá sendo aplicable
a toda solicitude de restitución ou de devolución dun ben cultural presen-
tada antes da data en que a denuncia produza efecto.

Artigo 20
O Presidente do Instituto Internacional para a Unificación do Dereito Privado
(Unidroit) poderá convocar periodicamente, ou en calquera momento a peti-
ción de cinco Estados Contratantes, un comité especial con obxecto de exa-
minar o funcionamento práctico do presente Convenio.

Artigo 21

1 O presente Convenio quedará depositado en poder do Goberno da Repú-
blica Italiana.

2 O Goberno da República Italiana:

a. Informará a tódolos Estados que teñan firmado ou se adherisen ó pre-
sente Convenio e ó Presidente do Instituto Internacional para a Unifi-
cación do Dereito Privado (Unidroit) de:
1. Calquera nova sinatura ou depósito dun instrumento de ratifica-

ción, aceptación, aprobación ou adhesión, xunto coa súa data;
2. calquera declaración realizada de conformidade co presente Convenio;
3. a retirada de calquera declaración;
4. a data de entrada en vigor do presente Convenio;
5. os acordos mencionados no artigo 13;
6. o depósito dun instrumento de denuncia do presente Convenio

xunto coa data do seu depósito e a data en que a denuncia produ-
cirá efecto;

b. transmitirá copias certificadas do presente Convenio a tódolos Estados
signatarios, a tódolos Estados que se adhiran ó Convenio e ó Presiden-
te do Instituto Internacional para a Unificación do Dereito Privado
(Unidroit);

c. desempeñará calquera outra función que incumba habitualmente ós
depositarios.

En fe do cal os plenipotenciarios infraescritos, debidamente autorizados, asi-
nan o presente Convenio.
Feito en Roma, o vinte e catro de xuño de mil novecentos noventa e cinco,
nun orixinal único, en inglés e en francés, sendo ambos os textos igualmente
auténticos.



§11º. Decreto 314/1986, do 16 de outubro,

do sistema público de museos da 

Comunidade Autónoma galega

(DOG núm. 218, do 7 de novembro)



O artigo 27.18 do Estatuto de Autonomía atribúelle á Comunidade Autóno-
ma competencia exclusiva en materia de museos que non sexan de titularida-
de estatal. Deste precepto derívase, evidentemente a capacidade normativa
da Comunidade Autónoma no tocante á regulamentación das institucións
museísticas non estatais radicadas no ámbito territorial galego,que hai que
entender referida a un acceso ó patrocinio con fondos públicos dos museos
que poidan ser condiderados integrantes do patrimonio cultural galego, sen
prexuício do respeto ás institucións museísticas, promovidas tanto por inicia-
tiva pública coma privada, que desexen manterse á marxe do sistema público
de museos da Comunidade Autónoma de Galicia. Pero tamén cómpre dedu-
cir do precepto estatutario antes citado a indubidable consecuencia de que
con el se lle atribúe á Xunta de Galicia e, en xeral, ós poderes públicos da
Comunidade Autónoma, o deber de fomentar e patrocinar unha rede de
museos que constitúan un soporte cultural para o cumprimento das finalida-
des que lle son propias. 

Por todo isto,a proposta do Conselleiro de Cultura e Benestar Social, e logo
de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día deza-
seis de outubro de mil novecentos oitenta e seis, 

DISPOÑO:

Artigo 11

Considéranse «museos de interés» para Galicia aquelas institucións de carác-
ter permanente destinadas, sen ánimo de lucro, á custodia, adquisición, con-
servación, documentación, estudio e exhibición de bens mobles e obxectos ou
testemuños de valor histórico, arqueolóxico, artístico, etnográfico, científico
ou técnico, integrantes do patrimonio cultural galego.

Artigo 2
Para que os museos desempeñen os fins culturais que teñen de seu, a súa
organización e funcionamento asegurará que cumpran, entre outras, as
seguintes funcións: 

a. A conservación, catalogación, restauración e exhibición ordenada das
pezas e coleccións.

1 • Véxase o artigo 67 e seguinte da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cul-
tural de Galicia. Texto reproducido neste libro (§4º.).
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b. A organización periódica de exposicións científicas e divulgativas con-
sontes coa natureza do museo.

c. O desenvolvemento dunha actividade didáctica, pedagóxica e investi-
gadora verbo dos seus contidos, así como a elaboración e publicación
de catálogos e monografías dos seus fondos.

Artigo 3
O sistema público de museos da Comunidade Autónoma estará integrado por:

a. Museos propios de titularidade da Comunidade Autónoma e que serán
financiados con cargo ós presupostos xerais da mesma.

b. Museos concertados, integrados mediante convenio no sistema públi-
co de museos da Comunidade Autónoma, pero mantendo a súa titula-
ridade específica e diferencia da do grupo anterior. A Xunta de Galicia
contribuirá ó sostemento destes museos en réxime de subvención.

Artigo 4
A Xunta de Galicia dispoñerá de facultades de regulación, ordenación, vixi-
lancia e inspección da actuación de tódalas institucións museísticas ás que se
refire o artigo anterior. Corresponderalle, en todo caso, o exercicio desas
facultades á Consellería de Cultura e Benestar Social, a través dos servicios
específicos da Dirección Xeral de Cultura e Patrimonio Histórico Artístico.

Artigo 5
A creación de museos propios farase por Decreto da Xunta de Galicia, a pro-
posta do Conselleiro de Cultura e Benestar Social. No Decreto de creación
anunciaranse os criterios científicos que definen os seus obxectivos e as colec-
cións que constituirán os seus fondos iniciais; establecerase tamén a estructu-
ra básica do museo e os servicios cos que deberá contar.
Os museos que son actualmente de titularidade estatal adquirirán a condición
de museos propios da Xunta de Galicia cando sexan transferidos á Comuni-
dade Autónoma. A incorporación de calquera outro museo existente como
propio seguirá os mesmos trámites previstos para os de nova creación.
A Consellería de Cultura e Benestar Social poderá establecer convenios de xes-
tión con museos de titularidade estatal; en tal caso tamén se requirirá acordo
do Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 6
Poderán establecer concertos coa Consellería de Cultura e Benestar Social os
museos actualmente existentes ou que se poidan crear no futuro, se a súa
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titularidade corresponde a corporacións ou entidades provinciais ou locais de
carácter público, institucións, fundacións e entidades privadas ou eclesiásticas.

Artigo 7
O titular ou promotor dunha institución museística que desexe establecer un
réxime de concerto coa Consellería de Cultura e Benestar Social deberá xun-
tar á solicitude a seguinte documentación:

a. Memoria explicativa da necesidade da súa creación e, se é o caso, ante-
cedentes da función sociocultural e actividades do museo xa existente. 

b. Escritura pública de constitución ou acta de fundación e regulamentos
ou estatutos.

c. Título, descrición e características do inmoble no que se pretende ins-
tala–lo museo ou no que está xa instalado.

d. Descrición dos servicios museísticos.
e. Proxecto técnico da instalación e dos medios de seguridade e conser-

vación ou memoria daqueles dos que dispón o museo.
f. Fondos cos que conta ou cos que pretende ser dotado e fontes de

financiamento previstas.
g. Composición e funcionamento do Padroado.
h. Réxime de acceso a investigadores e estudiosos, horarios de apertura e

cerramento e ordenación das visitas do público.

Artigo 8
A solicitude de concerto dirixirase á Dirección Xeral de Cultura e do Patrimo-
nio Histórico–Artístico. A verificación do que se preceptúa no artigo anterior
corresponderalle á Subdirección Xeral do Patrimonio Histórico–Artístico.
Cumprindo este trámite, o expediente será sometido a informe da Xunta
Superior de Museos de Galicia. A proposta do concerto será elevada pola
Dirección Xeral de Cultura e do Patrimonio Histórico–Artístico ó Conselleiro
de Cultura e Benestar Social para a súa aprobación, se procede, mediante a
correspondente Orde.

Artigo 9
A Xunta Superior de Museos de Galicia, integrada na Consellería de Cultura e
Benestar Social, estará composta por:
O Director Xeral de Cultura e do Patrimonio Histórico–Artístico, que a presidirá.
O Subdirector Xeral do Patrimonio Histórico–Artístico, que terá a condición
de vicepresidente.
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Dous representantes dos museos propios. 
Dous representantes dos museos concertados, designados polo Conselleiro de
Cultura e Benestar Social.
Un representante do Consello da Cultura Galega.
Catro vocais designados polo Conselleiro entre persoas de recoñecido presti-
xio neste eido.
Actuará como secretario un funcionario da Dirección Xeral de Cultura e do
Patrimonio Histórico–Artístico con categoría mínima de xefe de sección.

Artigo 10
Correspóndelle á Xunta Superior de Museos de Galicia:

a. Emitir informe sobre os proxectos de creación de museos propios, así
como sobre o establecemento de museos concertados e as condicións
dos concertos.

b. Emitir informe sobre a distribución de subvencións ós museos concer-
tados, con cargo á partida presupostaria que se consigna para tal efec-
to no programa de museos dos presupostos xerais da Comunidade
Autónoma.

c. Emitir informe sobre propostas que desenvolverá a Consellería en
materia museística e impulsa–lo cumprimento das finalidades culturais
propias dos museos ós que se refire o artigo 2. deste Decreto.

Artigo 11
Tanto museos propios coma os concertados rexeranse por un Padroado, con-
cebido como órgano colexiado con funcións rectoras, de xestión e de admi-
nistración do museo. A composición e mailo réxime de funcionamento esta-
bleceranse por Orde da Consellería de Cultura e Benestar Social cando se trata
de museos propios da Xunta de Galicia e no correspondente convenio nos
museos concertados.

Artigo 12
Á fronte de cada museo haberá un director; a súa selección e nomeamento
corresponderalle á Consellería de Cultura e Benestar Social cando se trate de
museos propios. Nos museos concertados terase en conta o que dispoñan os
estatutos e mailos regulamentos do museo, así como o contido do convenio
neste punto.
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Artigo 13
Serán atribucións do director, entre outras, as seguintes:

a. Desempeña–la dirección e xerencia do museo e xestiona–la prestación
de servicios do mesmo.

b. Ordenar, impulsar e canaliza–los traballos de conservación, investiga-
ción e difusión do museo.

c. Exerce–la autoridade do Padroado en tódolos asuntos de réxime inte-
rior e a súa representación no exercicio de tódalas accións externas que
afecten ó museo.

d. Propoñer ó Padroado que se incorporen novos fondos ó museo.

Incúmbelle ó director a responsabilidade de que o museo cumpra as finalida-
des descritas no artigo 2 deste Decreto.

Artigo 14
Será obrigatorio para tódolos museos, tanto propios coma concertados, con-
feccionar un inventario e/ou un catálogo no que queden descritas e enume-
radas tódalas pezas e obxectos depositados neles. Unha copia desta docu-
mentación deberá ser remitida á Dirección Xeral de Cultura e do Patrimonio
Histórico–Artístico da Consellería de Cultura e Benestar Social.

Artigo 15
En virtude do deber de tutela sobre o patrimonio histórico–artístico que lle
corresponde á Consellería de Cultura e Benestar Social, calquera outra insta-
lación que pretenda te–la condición de museo deberá obte–la autorización da
Dirección Xeral, logo do informe da Xunta Superior de Museos.
A Dirección Xeral do Patrimonio Histórico–Artístico poderá reclamar de tódo-
los museos radicados en Galicia, aínda que non teñan réxime de concerto, a
información á que se refire o artigo anterior.

Artigo 16
Correspóndelle á Consellería de Cultura e Benestar Social, a través da Direc-
ción Xeral de Cultura e do Patrimonio Histórico–Artístico, dar autorización
previa ás saídas temporais, dentro ou fóra do territorio da Comunidade Autó-
noma, dos fondos depositados nos museos ós que se refire este Decreto, e en
tódolos demais, agás os que sexan de titularidade estatal.
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Artigo 17
Créase o Rexistro Xeral de Museos, que terá carácter público e gratuito, ads-
crito á Consellería de Cultura e Benestar Social.
Nese rexistro incribiranse automaticamente tódolos museos radicados en
Galicia, con descrición das súas características e dos fondos que acollen.

Disposicións finais

Primeira
Autorízase ó Conselleiro de Cultura e Benestar Social para que dicte as dispo-
sicións regulamentarias que cumpran para o desenvolvemento e execución
deste Decreto. 

Segunda
Este Decreto entrará en vigor a partir do día 1 de xaneiro de 1987.

Santiago de Compostela,
dezaseis de outubro de mil novecentos oitenta e seis.

Xerardo Fernández Albor
Presidente

Alexandrino Fernández Barreiro
Conselleiro de Cultura e Benestar Social.



§12º. Decreto 307/1989, do 23 de novembro,

do sistema de arquivos e o 

patrimonio documental de Galicia 

(DOG núm. 23, do 1 de febreiro)
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En virtude do mandato establecido polo Estatuto de Autonomía de Galicia,
onde se atribúe competencia exclusiva á Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de arquivos de interese para a Comunidade Autónoma, e sen pre-
xuício do disposto no artigo 149.1.28 da Constitución, procede, de acordo coa
alínea B do anexo I do Real Decreto 2434/1982 sobre traspaso de funcións e
servicios do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de cultu-
ra, dicta–la pertinente regulamentación sobre o patrimonio documental e o
sistema de arquivos de Galicia.
Considerando que o Decreto 414/1986, polo que se regula o sistema público
de arquivos da Comunidade Autónoma galega non contempla, en toda a súa
dimensión, e densa problemática actualmente xurdida no desenvolvemento
das distintas redes arquivísticas e, moi particularmente, no ámbito da pro-
ducción e circulación de documentos das diferentes Administracións públicas
da Comunidade Autónoma de Galicia, e considerando así mesmo que o patri-
monio cultural no seu conxunto, non está axeitadamente contemplado no
citado decreto, é pertinente establecer unha nova regulamentación que lle
dea ó patrimonio documental e ós arquivos de Galicia o tratamento que a
situación actual demanda.
Correspóndelle, pois, a este decreto defini–lo carácter e o contido do patri-
monio documental de Galicia, e igualmente, a noción de arquivo nos seus
termos científicos, xurídicos e administrativos e delimita–los conceptos de sis-
tema e de rede, para unha correcta organización e comprensión dos arquivos
e da función social e cultural que están chamados a cumprir na Galicia actual.
O sistema de arquivos así deseñado, entendido como un conxunto de servi-
cios, órganos e centros, pretende a organización e protección global dos fon-
dos documentais das distintas redes arquivísticas.
Isto implica, consecuencias, regulamenta–la circulación dos documentos, así
como as transferencias e a selección dos documentos, así como as transferencias
e a selección destes, coa valoración e posterior destrucción daqueles que non
están chamados á conservación permanente; para garantir; en definitiva, a súa
conservación como proba das actividades das propias Administracións, teste-
muños dos dereitos e deberes dos cidadáns e memoria histórica da nosa comu-
nidade. En relación co exposto, este decreto ten como finalidade o seguinte:

– A protección, conservación e difusión do patrimonio documental de
Galicia, tanto en mans públicas coma privadas.

– A articulación dun sistema galego de arquivos que organice e regule
o ciclo vital dos documentos nas distintas Administracións públicas de
Galicia, de acordo cos medios e recursos materiais, persoais e admi
nistrativos máis axeitados para tal fin, e que integre funcionalmente 
as diferentes redes arquivísticas no propio sistema.
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– A definición e regulamentación das redes de arquivos públicos e 
privados.

Por todo isto, por proposta do Conselleiro de Cultura e Deportes, e logo da
deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa sesión do día vintetrés de
novembro de mil novecentos oitenta e nove,

DISPOÑO:

Capítulo I. Disposicións xerais

Artigo 11

1 Para os efectos deste decreto, enténdese por documento toda expresión
en linguaxe oral ou escrita, natural ou codificada, recollida en calquera
tipo de soporte material, e calquera expresión gráfica que constitúa tes-
temuño de funcións e actividades sociais dos homes e dos grupos huma-
nos excluídas as obras de creación e de investigación editadas, así como
aquelas que, pola súa índole, forman parte do patrimonio bibliográfico.

2 O patrimonio documental galego, que forma parte do patrimonio docu-
mental español, está constituído por tódolos documentos reunidos ou non
en arquivos, de calquera época, e producidos polas persoas ou institucións
da Comunidade Autónoma de Galicia e as institucións radicadas en Galicia.

3 Forman parte do patrimonio documental galego os documentos a que se
refire o artigo 8. deste decreto.

Artigo 2

1 Enténdese por arquivo o conxunto orgánico de documentos, ou a reunión
de varios deles, producidos e acumulados polas persoas físicas ou xurídi-
cas, públicas ou privadas, no exercicio das súas funcións e actividades, e
conservados como testemuño e garantía dos dereitos e deberes da Admi-
nistración e dos cidadáns, como fonte de información xeral para a xestión
administrativa e para todo tipo de investigación.
Igualmente, enténdese por arquivo a institución onde se reúnen, custodian,
comunican e difunden os ditos conxuntos orgánicos, por medio de técnicas
que lle son propias, para o cumprimento dos fins anteriormente citados.

1 • Véxase os artigos 76 e seguintes da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio
Cultural de Galicia. Texto reproducido neste libro (§4º.).
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2 Enténdese por colección documental ou conxunto non orgánico de docu-
mentos reunidos artificialmente en función de criterios subxectivos ou de
conservación.

Artigo 3

1 A Consellería de Cultura e Deportes é o órgano da Xunta de Galicia encar-
gado de exerce–las competencias que, no ámbito do patrimonio docu-
mental e dos arquivos de interese para a Comunidade Autónoma, se reco-
ñecen a esta no Estatuto de Autonomía de Galicia.

2 A Consellería de Cultura e Deportes velará pola protección e conservación
do patrimonio documental de Galicia, en aplicación da dita competencia
e de acordo coa lexislación aplicable.

3 A Consellería de Cultura e Deportes procurará dota–los arquivos do terri-
torio de Galicia, ben mediante a adquisición dos orixinais ou ben por cal-
quera sistema de reproducción gráfica, daqueles documentos, coleccións e
arquivos que estean depositados fór da Comunidade Autónoma de Gali-
cia e sexan de interese desta.

Capítulo II. Dos arquivos públicos e privados

Sección 1ª. Arquivos públicos

Artigo 4
Son arquivos públicos os conxuntos orgánicos de documentos producidos e
acumulados no exercicio das suas funcións polos órganos institucionais pro-
pios da Comunidade Autónoma e das entidades locais do seu territorio; por
calquera institución, organismo autónomo ou empresa pública que dependa
daqueles; polas persoas físicas ou xurídicas xestiona de servicios públicos, no
relacionado coa xestión dos ditos servicios, e calquera outra persoa física ou
xurídica suxeita a dereito público.

Artigo 5

1 As institucións e entidades públicas mencionadas no artigo anterior teñen
a obriga de custodiar debidalección, organización, descrición e servicio
dos documentos; poñéndoos ó dispor da Administración e dos cidadáns,
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de acordo con este decreto, as disposicións que o desenvolvan e a lexisla-
ción aplicable en cada caso.
Igualmente, teñen a obriga de non allealos e non extraelos das corres-
pondentes oficinas públicas, coa excepción dos casos legalmente previstos,
e de gardar copia destes, sempre que sexa posible, ata que remate a súa
utilización externa.
A saída de documentos dos arquivos públicos deberase comunicar á Con-
sellería de Cultura e Deportes, como administración competente en mate-
ria de patrimonio doculmental e arquivos.

2 Para os efectos deste decreto, enténdese que:

1. Transferencia é a remisión de documentos desde un tipo de arquivo a
outro, cunha determinada periodicidade e cumpridos os pertinentes
prazos.

2. Selección é a determinación de que documentos sen susceptibles de ser
conservados definitivamente, en función do seu valor legal ou históri-
co, tralo cumprimento do prazo de validez administrativa.

3. Organización é o conxunto de operacións que inclúen a clasificación,
orgánica ou funcional, dos fondos, a ordenación en sentido estricto
dos documentos e series documentais e a situación deste nas unidades
de instalación correspondentes.

4. Descrición é a identificación dos caracteres dos documentos e a locali-
zación física e intelectual destes dentro do arquivo.

5. Servicio é o conxunto de actividades que teñen por finalidade poñer ó
dispor dos usuarios os documentos e a información neles contida,
incluíndo a comunicación e difusión destes.

Artigo 6
A disolución ou supresión de calquera das entidades, institucións, órganos ou
empresas incluídas no artigo 4 leva consigo automaticamente a transferencia
da súa documentación ó arquivo integrado no sistema de arquivos de Galicia
que a Consellería de Cultura e Deportes determine, salvo que a norma ou a
acta de disolución sinale expresamente outro dos que integran o dito sistema.
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Sección 2ª. Arquivos privados

Artigo 7
Son privados, para os efectos deste decreto, os arquivos e documentos per-
tencentes ás persoas físicas ou xurídicas suxeitas a dereito privado, non
comprendidas.

Artigo 8
Forman parte do patrimonio documental galego e terán a consideración de
históricos tódolos documentos privados mencionados no artigo anterior que
cumpran algunha das seguintes condicións:

a. Os documentos cunha antigüidade superior ós corenta anos produci-
dos no exercicio das súas actividades polas entidades, fundacións e aso-
ciacións culturais e educativas de carácter privado.

b. A documentación cunha antigüidade superior ós cen anos, producida
ou acumulada por calquera outra entidade particular ou persoa física.

c. Calquera outro documento que a Comunidade Autónoma de Galicia
declare constitutivo do dito patrimonio, logo de tramitación do opor-
tuno expediente.

Artigo 9

1 Son arquivos privados de carácter histórico os que estean en poder das
persoas físicas ou xurídicas sinaladas no artigo 7 e que conteñan prefe-
rentemente os documentos contemplados no artigo anterior.

2 Tamén terán o carácter de histórico os documentos ou arquivos que, sen
acada–las características sinaladas na alínea 1 deste artigo, merezan a
mencionada consideración pola súa tramitación do oportuno expediente.

Artigo 10
Nos casos previstos nos artigos 8 a alínea c. e 9 alínea 2, a Consellería de Cul-
tura e Deportes incoará e resolverá de oficio, ou por instancia de parte, o
expediente para a declaración de documento ou arquivo de carácter históri-
co, na forma en que se determine.No expediente deberá constar informe
favorable da comisión técnica de arquivos. O documento ou arquivo que
estea en fase de tramitación para para ser declarado histórico mediante esta
fórmula, quedará suxeito á aplicación provisoria do réxime establecido para
os bens que integran o patrimonio documental galego.
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Artigo 11

1 Os propietarios e posuidores de documentos e arquivos privados declara-
dos históricos por este decreto, ou por resolución dictada de acordo con
el, quedarán obrigados ó previsto no artigo 52 da Lei 16/1985, do Patri-
monio Histórico Español.

2 Os propietarios ou posuidores de documentos ou arquivos declarados his-
tóricos poderán depositalos en calquera arquivo integrado no sistema
público de arquivos de Galicia, e poderán recuperalos comunicando a súa
intención con antelación suficiente perante a Consellería de Cultura e
Deportes, e de acordo co pactado constituírse o depósito.

Artigo 12
A Consellería de Cultura e Deportes poderá contribuír, coa limitación dos cré-
ditos que anualmente estableza nos seus presupostos, a que os propietarios
de documentos ou arquivos declarados históricos, en virtude das disposicións
sinaladas neste decreto, poidan cumpri–las obrigas sinaladas no artigo 11.1.

Artigo 13
As persoas e empresas dedicadas ó comercio de documentos e arquivos de
carácter histórico deberán levar un libro de rexistro das transaccións de bens
do patrimonio moble e documental previamente dilixenciado pola Adminis-
tración competente. Os ditos libros deberán permanecer ó dispor da Dirección
Xeral do Patrimonio Histórico e Documental para a súa supervisión polos ser-
vicios técnicos de arquivos desta.

Artigo 14
A exportación de documentos e arquivos históricos e dereitos de exposición,
tenteo e retracto rexeranse de acordo co disposto no artigo 149.1.28 da Cons-
titución, polas disposicións correspondentes do Estado e polas normas esta-
blecidas pola Comunidade Autónoma de Galicia; de acordo con aquelas.

Artigo 15
Os arquivos de titularidade eclesiástica considerados históricos rexeranse de
acordo coa súa regulamentación interna, e quedarán suxeitos ó réxime estable-
cido neste decreto e de conformidade co previsto no acordo marco entre a
Xunta de Galicia e os bispos das dioceses que comprenden o territorio da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, e o seu correspondente convenio de colaboración,
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do 17 de abril de 1985, así como ca establecido no acordo marco Santa Fe–Esta-
do español, do 3 de xaneiro de 1979, sobre ensino e asuntos culturais.

Capítulo III. Do sistema de arquivos de Galicia

Artigo 16

1 O sistema de arquivos de Galicia configúrase como un conxunto de órga-
nos, centros e servicios encargados da protección e custodia dos arquivos
e dos documentos obxecto desde decreto, organizados de acordo con este
e coas normas que o desenvolvan.

2 A Consellería de Cultura e Deportes como órgano competente da Xunta
de Galicia en materia de patrimonio documental e arquivos, constitúe o
órgano coordenador do sistema de arquivos de Galicia. Como tal estable-
cerá as pertinentes diectrices técnicas que garantan a organización e fun-
cionamento do dito sistema.

3 A Consellería de Cultura e Deportes, en virtude do disposto no punto
anterior, prestará, a través da Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e
Documental e os seus servicios técnicos, asistencia e asesoramento ós
arquivos e redes de arquivos do sistema, colaborando con estes mediante
os recursos humanos e materiais dos que dispoña.

4 A comisión técnica de arquivos e o órgano asesor e consultivo en materia
de arquivos.

5.1. O sistema de arquivos de Galicia estará integrado polos seguintes cen-
tros e redes de centros.

a. O arquivo xeral da Administración de Galicia, na súa condición de
arquivo intermedio da Xunta de Galicia e das institucións da Comu-
nidade Autónoma de Galicia que se determinen en posteriores dis-
posicións.

b. O arquivo do Parlamento de Galicia.
c. A rede de arquivos centrais de cada unha das Consellerías en que se

organiza a Xunta de Galicia, así como das súas delegacións territoriais.
d. O arquivo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e a rede de

arquivos xudiciais.
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e. A rede de arquivos históricos de Galicia.
f. A rede de arquivos das Deputacións Provinciais.
g. A rede de arquivos municipais.

h. A rede de arquivos universitarios de Galicia.
i. Calquera outro arquivo de titularidade pública, segundo se define

no artigo 4 deste decreto, así como os que a Xunta de Galicia poida
crear, cando as necesidades do sistema o aconsellen.

5.2. Estes arquivos estarán constituídos polos fondos documentais da insti-
tución ou entidade titular e dos seus órganos dependentes, así como os
doutras corporacións, entidades ou persoas públicas ou privadas.

5.3. Así mesmo, formarán parte do sistema de arquivos de Galicia aqueles
arquivos que, sendo de titularidade privada, sexan considerados de uso
público por recibir dos poderes públicos subvencións ou axudas en con-
tía igual ou superior ó 25 por cento do seu presuposto ordinario.

5.4. Os arquivos de titularidade privada, por iniciativa dos seus titulares e
logo de autorización da Consellería de Cultura e Deportes, co informe
favorable da comisión técnica de arquivos, poderanse integrar no siste-
ma de arquivos de Galicia, os mesmos dereitos e obrigas que para os
centros que forman parte deste sinala a lexislación aplicable.

6 Estarán integrados no sistema de arquivos de Galicia os seguintes servicios:

6.1. Dentro do Instituto do Conservación e Restauración de Galicia, o seu
Departamento de Conservación Documental.

6.2. O centro de Información de Arquivos de Galicia, segundo se contempla
no artigo 19.

6.3. O centro de Microfilme e Reprografía, segundo se contempla no artigo 20.

Artigo 17
A Consellería de Cultura e Deportes, a través da Dirección Xeral do Patrimo-
nio Histórico e Documental e as súas unidades e servicios técnicos, coordena-
rá en cooperación coas institucións titulares, os distintos centros e redes que
integran o sistema de arquivos de Galicia así como a sistematización do plan
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de transferencias, selección, organización, descrición e servicios dos seus
documentos, de acordo coas normas técnicas que se establezan.

Artigo 18

1 A comisión técnica de arquivos é o órgano asesor e consultivo en materia
de arquivos e patrimonio documental, e estará adscrita á Dirección Xeral
do Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de Cultura e Depor-
tes. Mediante orde desta, regularase o seu funcionamento e composición,
na cal terán representación orgánica as distintas redes arquivísticas inte-
gradas no sistema público de arquivos de Galicia.

2 Son funcións da comisión técnica de arquivos:

a. Emiti–lo informe preceptivo sobre os expedientes de declaración de
documentos ou arquivo histórico, de acordo co sinalado nos artigos 9
e 10 deste decreto.

b. Avalia–las propostas e proxectos de creación, reestructuración e diso-
lución dos Arquivos de Galicia, así como as propostas de integración
doutros arquivos neste.

c. Asesorar sobre as cuestións relativas ó ciclo vital dos documentos dos
arquivos que integran o sistema de arquivos de Galicia e sobre a selec-
ción de documentos que sexan susceptibles de eliminación ou conser-
vación, de acordo co disposto neste decreto, normas que o completen
e a lexislación aplicable.

d. Ter coñecemento das compras, legados, doacións ou depósitos de
documentos ós mencionados arquivo. No caso de que se trate de
adquisición, legados, doacións ou depósitos de documentos ou fondos
de arquivos a favor da Xunta de Galicia, asesorar sobre o destino dos
ditos fondos.

e. Coñecer, para o desenvolvemento da súa función asesora, os progra-
mas de actuación dos arquivos do sistema.

f. Coñece–los plans e programas anuais da Consellería de Cultura e Depor-
tes con relación ó patrimonio documental e ós arquivos de Galicia e do
propio sistema, así como as partidas presupostarias consignadas para o
efecto nos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

g. Informar sobre os temas relacionados co sistema de arquivos de Galicia
que o Presidente someterá á consulta da comisión.
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Artigo 19
Créase, como unidade administrativa adscrita á Dirección Xeral do Patrimonio
Histórico e Documental, o Centro de Información de Arquivos de Galicia,
sendo as súas funcións as seguintes:

a. A confección e actualizacion do censo dos arquivos e documentos de
Galicia, que terá como finalidade primeira a creación dunha base de
datos permanente sobre o sistema de arquivos de Galicia.

b. A confección e actualización dunha base de datos bibliográficos sobre
os arquivos e documentos integrados no sistema de arquivos de Galicia.

c. A edición de publicacións relacionadas coa materia.
d. O establecemento de plans de edición de instrumentos de descrición

así como de fondos documentais conservados nos arquivos integrados
no sistema, sen prexuício da colaboración esixible ás entidades, corpo-
racións e institucións de carácter e ás persoas privadas.

e. A información en materia de arquivos e patrimonio documental á
Administración e ós cidadáns e tódalas outras funcións que se lle poi-
dan atribuír.

Artigo 20
Créase como unidade administrativa adscrita á Dirección Xeral do Patrimonio
Histórico e Documental, o Centro do Microfilme e Reprografía, que terá as
funcións seguintes: 

a. Asesoramento nos programas de microfilme e reprografía do patrimo-
nio documental de Galicia, en todo o relacionado coas técnicas de
microfilmación e reproducción aplicadas con fins arquivísticos.

b. Crear, conservar e manter un arquivo de seguridade, mediante a
obtención de copias por calquera procedemento reprográfico de docu-
mentos que formen parte do patrimonio documental de Galicia e este-
an custodiados fóra dela.

c. Facilitar cantas copias sexan necesarias para os fins de preservación,
difusión ou complemento doutros arquivos de Galicia.

d. Programas e desenvolver unha política de edicións, en calquera medio
reprográfico, do patrimonio documental de Galicia.

e. Coordena–los traballos dos laboratorios fotográficos dos arquivos
integrados no sistema así como dicta–las normas técnicas polas que
deberán rexerse os ditos laboratorios.

f. Formar técnicos que poidan cumprir doadamente os fins sinalados
neste artigo.
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Artigo 21

1 O arquivo xeral da Administración de Galicia, na súa condición de arquivo
intermedio da Xunta de Galicia e dos organismos da Comunidade Autó-
noma de Galicia que se determinen en posteriores disposicións, crearase
mediante a oportuna disposición legal na que se recollerán as funcións,
competencias, situación e medios persoais e materiais.

2 Para os efectos deste decreto, enténdese por arquivo intermedio o arqui-
vo de carácter público que ten como funcións fundamentais as seguintes: 

a. Recoller toda a documentación depositada nos arquivos centrais das
Administración públicas, unha vez que esta acadou unha determinada
antigüidade.

b. Selecciona–los documentos susceptibles de seren conservados definiti-
vamente; en función do seu valor administrativo, legal ou histórico,
tralo cumprimento do prazo de validez administrativa.

c. Transferi–los documentos así seleccionados a un arquivo histórico para
a súa conservación definitiva con fins de estudio e investigación.

Artigo 22
No caso de que os titulares de arquivos integrados no sistema de arquivos de
Galicia a que se refire o artigo 16 non manteñan a documentación debida-
mente organizada e descrita de acordo coas normas que legalmente se esta-
blezan e gardada en locais que cumpran as condicións adecuadas para ase-
gura–la súa conservación e acceso, a Consellería de Cultura e Deportes pode-
rá ordena–lo seu depósito temporal noutros dos arquivos do sistema, ata que
o seu titular asegure as mencionadas condicións.

Artigo 23

1 A Consellería de Cultura e Deportes procederá á confección dun censo dos
arquivos integrados no sistema de arquivos de Galicia e dos seus fondos
documentais, que se actualizará periódicamente. Nel incluirase unha esti-
mación cuantitativa e cualitativa destes, así como datos sobre as caracte-
rísticas dos locais onde se garden os documentos, servicios que posúen,
estado de conservación e condicións de seguridade.

2 Tódalas autoridades, funcionarios e persoas públicas e privadas que sexan
propietarios, posuidores ou custodien documentos e arquivos integrantes
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do sistema de arquivos de Galicia están obrigados a cooperar coa Conse-
llería de Cultura e Deportes e os seus servicios técnicos de arquivos na con-
fección do referido censo, así como a comunica–las alteracións que se poi-
dan producir, para os efectos da súa actualización.

Artigo 24
A Consellería de Cultura e Deportes velará para que os propietarios, posuidores
e custodios de documentos e arquivos que formen parte do sistema de arqui-
vos de Galicia respondan das obrigas que, segundo os casos, lle correspondan.
A Consellería de Cultura e Deportes poderá contribuír ó cumprimento das
ditas obrigas mediante a concesión de axudas, subvencións ou outras medidas
de fomento.

Artigo 25

1 Os documentos das institucións, entidades e órganos mencionados no arti-
go 4 deste decreto serán obxecto da pertinente selección para, unha vez
rematado o prazo de vixencia administrativa, determina–la súa elimina-
ción ou, pola contra, a súa conservación definitiva nun arquivo de acordo
dos seus valores históricos, xurídicos e legais.

2 A Xunta de Galicia establecerá a normativa na que se determinen os cri-
terios técnicos que rexerán para a selección de documentos establecida
neste artigo, oído o informe da Comisión Técnica de Arquivos e en coor-
denación co organismo que para tal fin establece a lexislación estatal.

3 Baixo ningún concepto poderá destruirse, os ditos documentos mentres
subsista o seu valor probatorio de dereitos e obrigas das persoas e dos
entes públicos.

Artigo 26

1 Os arquivos centrais das diferentes institucións da Comunidade Autónoma
de Galicia recibirán, con periodicidade anual, transferencias de documen-
tación das distintas oficinas productoras de documentos.

2 A documentación custodiada nos arquivos centrais de cada unha das Con-
sellerías que compoñen a Xunta de Galicia e dos órganos dela dependen-
tes, que cumpra os prazos que se establezcan, transferirase periódicamen-
te ó arquivo xeral da Administración de Galicia.
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3 O arquivo xeral da Administración de Galicia deberá remitir, coa periodi-
cidade que se determine, a documentación que reciba o centro que cum-
pra as funcións do arquivo histórico de Galicia.

4 Os servicios territoriais das institucións da Comunidade Autónoma de Gali-
cia contemplados no artigo 21.1 deberán remiti–la súa documentación,
coa periodicidade que se determine, ós centros do archivo que cumpran as
funcións de arquivos intermedios e históricos no seu ámbito.

Artigo 27
A Consellería de Cultura e Deportes garantirá a coordenación e intercambio
de información entre os centros e redes do sistema, así como os sistemas de
arquivos do Estado e doutras Comunidades Autónomas.

Capítulo IV. Dos medios persoais e materiais.

Artigo 28

1 Tódolos arquivos integrados no sistema de arquivos de Galicia deberán
contar con persoal técnico especializado, co nivel que esixan as diversas
funcións, de acordo co que se estableza nas disposicións que desenvolva
este decreto.

2 A Consellería de Cultura e Deportes atenderá á continua preparación dos
arquiveiros en exercicio.

3 As institucións das que dependan os arquivos integrados no sistema de
arquivos de Galicia deberá remitir, á Consellería de Cultura e Deportes, as
bases que rexerán o proceso de selección do persoal técnico destinado nes-
tes, para a súa pertinente aprobación. Na comisión encargada de resolve–la
dita selección figurará necesariamente un técnico na materia nomeado pola
Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental da dita Consellería.

Artigo 29

1 As persoas públicas e privadas titulares de arquivos integrados no sistema
de arquivos de Galicia deberán consignar nos seus presupostos ordinarios
as partidas destinadas á creación, fomento e mantemento destes, dando
conta de tal consignación á Consellería de Cultura e Deportes.
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2 Os arquivos integrados no sistema de arquivos de Galicia deberán contar
coas instalacións axeitadas ós fins reflectidos no artigo 2, tanto no que se
refire ós depósitos de documentación, como á zona de traballo do perso-
al científico e técnico destinado nestes, como ás zonas de uso público.

Capítulo V. Do acceso ós arquivos e documentos e da difusión do patrimonio
documental de Galicia

Artigo 30
A Consellería de Cultura e Deportes da Xunta de Galicia fomentará o coñece-
mento e difusión do patrimonio documental de Galicia.

Artigo 31

1 Tódalas persoas teñen dereito á consulta libre e gratuita dos arquivos e
documentos constitutivos do patrimonio documental de Galicia e a obter
información sobre o contido deste, de acordo coa lexislación vixente na
materia e as disposicións que se establezan.

2 O acceso e difusión ós documentos farase de acordo co establecido neste
decreto e a lexislación aplicable.

3 A consulta pública dos documentos declarados históricos e dos custodia-
dos en arquivos integrados no sistema de arquivos de Galicia non afecta-
rá ós demais dereitos inherentes á propiedade e difusión destes.

4 A Consellería de Cultura e Deportes, a través do Centro de Información de
Arquivos de Galicia establecerá, para a difusión do patrimonio documental
de Galicia, oída a Comisión Técnica de Arquivos de Galicia, os plans de edi-
ción de instrumentos de descrición e de fontes documentais conservadas nos
arquivos integrados no sistema de arquivos de Galicia, sen prexuício da cola-
boración esixible ás institucións de carácter público e ás persoas privadas.

Capítulo VI. Das infracións en materia de patrimonio documental de Galicia

Artigo 32
Salvo que sexa constitutivo de delito, o incumprimento das obrigas sinaladas
nos artigos 5, 11, 14, 23.2 e 25.3 deste decreto, por parte das persoas físicas
ou xurídicas propietarias, posuidoras e custodias de documentos ou arquivos
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que formen parte do patrimonio documental de Galicia, constitúe infracción
administrativa, de acordo coa lexislación vixente na materia, e serán sancio-
nados de acordo con esta.

Disposicións adicionais

1 Unha vez asinado o convenio polo que se transfire a xestión dos arquivos
estatales radicados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, o
Arquivo do Reino de Galicia integrarase no sistema de arquivos de Galicia.

2 Os arquivos históricos provinciais da Coruña (integrado no Arquivo do
Reino de Galicia), Lugo, Ourense e Pontevedra, unha vez asinado o conve-
nio ó que se refire o punto anterior, integraranse igualmente no sistema
de arquivos de Galicia e asumirán as funcións de arquivos históricos no seu
ámbito territorial, de acordo co disposto no artigo 26.4 deste decreto.

Disposicións transitorias

1 Os arquivos integrados no sistema de arquivos de Galicia que non reúnan
as condicións establecidas neste decreto e nas disposicións que o comple-
menten, para a conservación, seguridade, organización e acceso, desde o
momento da entrada en vigor deste decreto.

2 As persoas e empresas dedicadas ó comercio de documentos e arquivos de
carácter histórico que non cumpran o disposto no artigo 13 disporán dun
prazo de 6 meses para regulariza–la situación prevista no dito artigo.

3 Mentres non se determine o procedemento para a selección dos documen-
tos susceptibles de eliminación, a destrucción dos documentos custodiados
nos arquivos ós que fai referencia o artigo 4.º deberá ser autorizada pola
Consellería de Cultura e Deportes, logo de informe da Comisión Técnica
de Arquivos.

4 A partir da entrada en vigor deste decreto,e nun prazo máximo de 3
meses, a Consellería de Cultura e Deportes procederá á constitución de
Comisión Técnica de Arquivos.
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Disposicións derradeiras

1 Autorízase á Consellería de Cultura e Deportes para dicta–las normas
necesarias para o desenvolvemento deste decreto.

2 Este decreto entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Disposición derrogatoria
Queda derrogado o Decreto 414/1986, do 18 de decembro e cantas disposi-
cións de igual ou inferior categoría se opoñan ó establecido neste decreto.

Santiago de Compostela,
vintetrés de novembro de mil novecentos oitenta e nove.

Fernando Ignacio González Laxe
Presidente

Alfredo Conde Cid
Conselleiro de Cultura e Deportes



§13º. Decreto 430/1991, do 30 de decembro,

polo que se regula a tramitación para a 

declaración de ben de interese cultural

e se crea o rexistro de bens de interese

cultural para Galicia

(DOG núm. 14, do 22 de xaneiro, de 1992)



Artigo 11

1 Integran o patrimonio histórico de Galicia os bens mobles, inmobles e
inmateriais de interese artístico, histórico, paleontolóxico, arqueolóxico,
etnográfico, científico ou técnico de interese para Galicia. Así mesmo, for-
man parte del o patrimonio documental e bibliográfico, os depósitos e
zonas arqueolóxicas, así como os sitios naturais, xardíns e parques que
teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico de interese para Galicia. 

2 Os bens mobles, inmobles e inmateriais máis sobranceiros do patrimonio
histórico de Galicia deberán ser inventariados ou declarados bens de inte-
rese cultural. 

3 A declaración de ben de interese cultural farase de acordo co previsto no
presente decreto. 

Artigo 2

1 Os bens inmobles integrados no patrimonio histórico de Galicia poderán
ser declarados monumentos, xardíns, conxuntos e sitios históricos, así
como zonas arqueolóxicas e lugares etnográficos de acordo co previsto no
presente decreto. 

a. Son monumentos aqueles bens inmobles que constitúen realizacións
arquitectónicas ou de enxeñería, ou obras de escultura colosal, sempre
que teñan un interese histórico, artístico, científico ou social. 

b. Son xardíns históricos os espacios delimitados, producto da ordenación
polo home de elementos naturais, por veces complementados con
estructura de fábrica, e considerados de interese en función da súa
orixe ou pasado histórico ou dos seus valores estéticos, sensoriais ou
botánicos. 

c. Son conxuntos históricos as agrupacións de bens inmobles que forman
unidades de asentamento, continuo ou disperso, condicionadas por
unha estructura física representativa da evolución dunha comunidade
humana por seren testemuña da súa cultura ou constituíren un valor
de uso e goce para a colectividade. Así mesmo, terá carácter de con-

1 • Véxase ós artigos 8 e seguintes da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio
Cultural de Galicia. Texto reproducido neste libro (§4º.).
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xunto histórico calquera núcleo individualizado de inmobles compren-
didos nunha unidade superior de poboación que reúna esas mesmas
características e poida ser claramente delimitado. 

d. Son sitios históricos os lugares ou paraxes naturais vinculados a acon-
tecementos ou lembranzas do pasado, a tradicións populares, crea-
cións culturais ou da natureza e a obras realizadas polo home, que
posúan valor histórico, paleontolóxico ou antropolóxico. 

e. Zonas arqueolóxicas son os lugares ou paraxes naturais nos que existen
bens mobles ou inmobles susceptibles de seren estudiados con meto-
doloxía arqueolóxica, fosen ou non extraídos e se atopen na superficie,
no subsolo, ou no mar territorial. 

f. Lugares etnográficos son aqueles sitios naturais, construccións ou ins-
talacións vinculados a maneiras de vida, de cultura e de actividades tra-
dicionais que sexan merecentes de seren protexidos dado o seu valor
etnográfico. 

Artigo 3

1 Os expedientes de declaración de ben de interese cultural poderanse ini-
ciar de oficio ou por instancia de parte. 

2 Considéranse parte, para o obxecto da presente dispoción:

a. As comisións territoriais do Patrimonio Histórico–Artístico. 
b. As corporacións locais con competencia no territorio no que estea

situado o ben. 
c. O Consello da Cultura Galega, as universidades galegas e as reais aca-

demias. 
d. As asociacións culturais inscritas no Rexistro da Consellería de Cultura

e Xuventude que teñan como obxectivo a defensa do patrimonio. 
e. Calquera persoa, titular ou non de interese lexítimo sobre o ben que

se pretende declarar. 

3 A incoación de expediente de declaración de ben de interese cultural, cal-
quera que sexa a natureza deste, será iniciada pola Consellería de Cultura
e Xuventude mediante resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Histó-
rico e Documental. 
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Artigo 4

1 Xuntarase á solicitude de declaración de ben de interese cultural a docu-
mentación que figura no anexo do presente decreto. En todo caso, iden-
tificarase de maneira concreta e exhaustiva o ben que se pretende declarar.

Artigo 5
Na tramitación do expediente de declaración dun inmoble como ben de inte-
rese cultural deberán considerarse as súas relacións coa área territorial a que
pertence, así como a protección dos accidentes xeográficos e elementos naturais que

conforman o seu contorno. 

Artigo 6

1 A Consellería de Cultura e Xuventude, a través da Dirección Xeral do Patri-
monio Histórico e Documental, solicitará informe da Comisión Territorial
do Patrimonio Histórico–Artístico correspondente, cando o expediente non
fose iniciado por instancia súa e en todo caso dalgúns dos órganos aseso-
res en materia de patrimonio histórico que se establezan como tales. A emi-
sión dos referidos informes farase nun prazo non superior a tres meses. 

2 En calquera momento a Consellería de Cultura e Xuventude poderá efec-
tua–la inspección directa do ben que se pretende declarar como ben de
interese cultural, e solicitar todo tipo de información e comprobación. 

Artigo 7

1 A Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de
Cultura e Xuventudde, vistos os informes e oídos os servicios técnicos, re-
solverá a incoación ou non do expediente de declaración de ben de inte-
rese cultural. 

2 No caso de non se acorda–la incoación, comunicaráselles tal resolución ó
solicitante e ás demais partes que interviron no expediente, dándose por
concluído este. 

3 Se a resolución de incoación de expediente de declaración de ben de in-
terese cultural fose favorable, comunicaráselles ós interesados así como ó
concello ou concellos nos que este estea situado. 
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a. A incoación de declaración de ben de interese cultural publicarase no
Diario Oficial de Galicia sen prexuízo da súa eficacia dende a notifica-
ción. Se se trata de bens inmobles, abrirase un período de información
pública por un prazo de dez días hábiles, e daráselles audiencia ó con-
cello ou concellos con competencia no territorio no que está situado o
ben obxecto de incoación. 

b. Comunicaranse así mesmo a esta incoación para a súa inscrición pre-
ventiva no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia. 

4 A incoación de expediente de declaración determinará a aplicación provi-
sional do réxime de protección previsto para tal efecto na Lei 16/1985. 

Artigo 8

1 A declaración de ben de interese cultural efectuarase mediante decreto da
Xunta de Galicia e o acordo describirá clara e exhaustivamente o ben obxec-
to da declaración e, no caso de inmobles, o contorno afectado, as partes
integrantes, as pertenzas, os accesorios e os bens mobles e documentais que
pola súa vinculación deban ser obxecto de incorporación na declaración. 

2 A Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental elevaralle a proposta
de declaración de ben de interese cultural ó conselleiro de Cultura e Xuven-
tude para a súa aprobación polo Consello da Xunta de Galicia, se procedese. 

3 Transcorrido o período de información pública, e unida ás alegacións ó
expediente, a Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental da
Consellería de Cultura e Xuventude, nun prazo non superior ós vinte
meses, tomará o acordo sobre a procedencia da declaración, notificándo-
lles este ós interesados, e inscribíndoo no Rexistro de Bens de Interese Cul-
tural de Galicia, así como comunicándoo ó Rexistro Xeral de Bens de Inte-
rese Cultural do Ministerio de Cultura, tal e como establecen os artigos 12
da Lei 16/1985 e 21 do Real decreto 111/1986. 

Artigo 9
Unha vez publicada no Diario Oficial de Galicia a declaración dun ben de inte-
rese cultural, a Consellería de Cultura e Xuventude solicitará do Ministerio de
Cultura a súa inscrición definitiva como ben de interese cultural. 
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Artigo 10

1 Cando se trate de monumentos ou xardíns históricos, a Xunta de Galicia, ins-
tará a súa inscrición, unha vez declarados como bens de interese cultural, no
Rexistro da Propiedade mediante a presentación da correspondente certifi-
cación administrativa expedida pola Consellería de Cultura e Xuventude.
Esta inscrición será gratuíta para os propietarios dos devanditos bens.

Artigo 11

1 Instruído o expediente de declaración de ben de interese cultural, se a
Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de
Cultura e Xuventude acordase a non procedencia da declaración, o acor-
do seralles notificado ós interesados así como ós organismos asesores ós
que lles foi solicitado informe. 

2 Se a Consellería de Cultura e Xuventude decidise deixar sen efecto a decla-
ración de ben de interese cultural elevará ó Consello da Xunta de Galicia
a proposta de acordo neste sentido. Este acordo seralles notificado ós inte-
resados e del remitirase copia ós rexistros expecificados no artigo 7º, apar-
tado 1, do presente decreto, cancelándose a inscrición no Rexistro da Pro-
piedade mediante a presentación da correspondente certificación admi-
nistrativa expedida para o efecto pola Dirección Xeral do Patrimonio His-
tórico e Documental. 

Artigo 12
Os propietarios ou titulares de dereitos reais sobre un ben de interese cultu-
ral ou, se é o caso, os concellos dentro do seu termo municipal, velarán pola
salvagarda e protección do devandito ben. 

Artigo 13

1 Créase na Consellería de Cultura e Xuventude o Rexistro de Bens de Inte-
rese Cultural de Galicia, que terá por obxecto a anotación e a inscrición
dos actos que afecten a identificación e a localización dos bens declarados
de interese cultural de Galicia. 

2 O Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia estará adscrito á Direc-
ción Xeral do Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de Cultu-
ra e Xuventude. 
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Artigo 14

1 A cada ben inscrito no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia
daráselle un código para a súa identificación. 

2 Anotaranse no citado rexistro, ademais dos datos recollidos no extracto do
expediente de declaración, todos aqueles descritos no Real Decreto
111/1986, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985.

3 Calquera inscrición relativa a un ben que sexa efectuada de oficio seralle
notificada ó seu titular. 

4 O Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia dará fe dos datos con-
signados nel para os efectos previstos na Lei 16/1985. 

Artigo 15
Será precisa a autorización expresa do titular do ben declarado de interese
cultural para a consulta pública dos datos contidos no rexistro relativo a: 

a. Situación xurídica e valor dos bens inscritos. 

b. Localización, no caso de bens mobles, sempre que pola administración
competente se dispensase totalmente da obriga de visita pública. 

Artigo 16
A pedimento do propietario ou titular de dereitos reais sobre un ben decla-
rado de interese cultural, ou se é o caso, do concello interesado, o Rexistro
de Bens de Interese Cultural de Galicia expedirá certificación sobre o devan-
dito ben, na que se reflectirán os actos xurídicos ou artísticos efectuados no
devandito ben. 

Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas tódalas disposicións da mesma ou inferior categoría que
se opoñan, total ou parcialmente, ó disposto no presente decreto. 

Disposicións derradeiras

Primeira
Facúltase o conselleiro de Cultura e Xuventude para dicta–las normas de
desenvolvemento e execución deste decreto. 



Segunda 
O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Dia-
rio Oficial de Galicia».
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§14º. Decreto 4/1992, do 16 de xaneiro,

polo que se desenvolve a Lei 12/1991,

do 14 de novembro, de dotación artística

de traballos nas obras públicas e nos 

Camiños de Santiago da Comunidade

Autónoma de Galicia

(DOG núm. 15, do 23 de xaneiro)



En uso da autorización concedida pola disposición adicional primeira da Lei
12/1991, do 14 de novembro, de traballo de dotación artística nas obras públi-
cas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia e para
dar cumprimento ó establecido nas súas disposicións transitoriais, procede
establece–los mecanismos precisos para que as consellerías de Cultura e
Xuventude, e de Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno, conten ini-
cialmente con dotacións presupostarias para acomete–la restauración de
monumentos no Camiño de Santiago e os investimentos previstos no Plan
Xacobeo–93, respectivamente, coordinando, á vez, as actuacións necesarias
co previsto no artigo 1 da citada lei.
Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda e logo da
deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaseis
de xaneiro de mil novecentos noventa e dous,

DISPOÑO:

Artigo 11

Co obxecto de dar cumprimento ó establecido polas disposicións transitorias
da Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas
obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, en relación cos artigos 1 e 4 do mesmo corpo legal, establécese para as
consellerías da Xunta de Galicia e o seus organismos autónomos, o seguinte
procedemento:

a. A Consellería de Economía e Facenda tramitará expediente de modifi-
cación presupostaria por transferencia, para dar de baixa nas aplica-
cións destinadas a proxectos técnicos de obras do capítulo VI dos esta-
dos de gasto de tódalas consellerías e organismos autónomos de gasto
de tódalas consellerías e organismos autónomos, e do importe finan-
ciado unicamente con fondos da Comunidade Autónoma, o 2% do
60% do dito importe, con carácter de a conta.

b. O montante total que resulte será distribuido ó 50% entre as conselle-
rías de Cultura e Xuventude e de Relacións Institucionais e Portavoz do
Goberno, situándose nos seus respectivos estados de gasto para os fins
determinados na disposición transitoria primeira da mencionada lei.

1 • O Texto da dita Lei está reproducido neste libro (§3º.).
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Artigo 2
Para efectos de incrementa–lo financiamento inicialmente realizado e manter
equilibrado o proceso de execución presupostaria do exercicio, o 30 de xuño
levarase a cabo un axuste; para este efecto as consellerías e organismos pre-
sentarán nas súas intervencións delegadas relación de expedientes de contra-
tación imputados ós citados créditos, dos que os seus proxectos técnicos de
obras alcanzaron a fase de aprobación polo órgano competente.
O axuste obterase comparando por cada aplicación presupostaria:

– A suma do 2% do importe do proxecto conforme establecen os artigos
1 e 4 da lei, e o 2% do 60%.

– Coa detracción levada a cabo inicialmente, se é o caso.

A Consellería de Economía e Facenda realizará o proceso previsto nos aparta-
dos a. e b. do artigo anterior, coa diferencia resultante, se a houbese.

Artigo 3
Dentro do exercicio económico, procederase a efectua–la liquidación o día 1
de decembro, seguindo a este fin igual procedemento có previsto no artigo
anterior para o axuste, sen considera–lo 2%. Teranse en conta soamente os
proxectos aprobados.
Se como consecuencia das operacións realizadas, nalgunha aplicación resulta-
sen superiores as detraccións efectuadas có importe do 2% dos proxetos apro-
bados, compensarase con outras aplicacións con resultado positivo.

Artigo 4
Os proxectos de obras que sexan aprobados durante o mes de decembro, pro-
ducirán polo 2% do seu importe a correspondente modificación presuposta-
ria de transferencia ó programa 531B – Imprevistos e funcións non clasifica-
das, da sección 23.

Disposición adicional
A Consellería de Economía e Facenda dictará as normas que coide necesarias
para o mellor cumprimento deste decreto.
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Disposición derradeira
O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 
dezaseis de xaneiro de mil novecentos noventa e dous.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

José Antonio Orza Fernández
Concelleiro de Economía e Facenda



§15º. Decreto 63/1992, do 19 de febreiro,

polo que se reestructura a composición 

e o funcionamento das Comisións do

Patrimonio Histórico Galego

(DOG núm. 53, do 17 de marzo)



Polo Decreto 160/1982, do 1 de decembro, adecúase á realidade galega, trala
asunción polo Decreto 146/1982, do 1 de decembro, das competencias en
materia de cultura pola Comunidade Autónoma, a constitución e funciona-
mento das Comisións do Patrimonio Artístico, Arqueolóxico e Histórico, que
viñan funcionando como comisións provinciais segundo as normas do Decre-
to 3.144/1970, do 10 de febreiro, en aplicación da Lei do patrimonio artístico
nacional do 13 de maio de 1933.
En virtude da Lei 16/ 1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
modifícase polo Decreto 413/1986, do 18 de decembro, a composición e fun-
cionamento das Comisións do Patrimonio Histórico Galego, a saber, unha en
cada unha das provincias galegas e unha na cidade de Santiago de Compos-
tela, pola súa especial significación.
Co fin de facer máis operativo o funcionamento das ditas comisións e esta-
blece–la súa debida coordinación e unidade de criterios, por proposta do con-
selleiro de Cultura e Xuventudee logo de deliberación do Consello da Xunta
de Galicia na súa reunión do día dezanove de febreiro de mil novecentos
noventa e dous,

DISPOÑO:

Artigo 11

As Comisións Territoriais do Patrimonio Histórico son órganos colexiados,
dependentes organicamente da Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e
Documental e funcionalmente das delegacións provinciais da Consellería de
Cultura e Xuventude.

Artigo 22

A Comisión do Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago terá como
ámbito territorial o que abrangue o conxunto histórico–artístico de Santiago de

1 • Véxase o artigo 7 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Gali-
cia. Texto reproducido neste libro (§4º.).

• Véxase a Resolución do 13 de decembro de 2002 pola que se delega nos delega-
dos provinciais da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo o exerci-
cio de determinadas competencias (DOG núm. 250, do 27 de decembro). Texto
reproducido nunha nota ó artigo 2 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimo-
nio Cultural de Galicia.

2 • Véxase a disposición transitoria segunda da Lei 3/1996, do 10 de maio, do Protec-
ción dos Camiños de Santiago (DOG núm. 101, do 23 de maio). Texto reproducido
neste libro (§5º.).
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Compostela declarado polo Decreto do 9 de marzo de 1940, e o Camiño de San-
tiago no ámbito da Comunidade Autónoma declarado polo Decreto 2.224/1962,
do 5 de setembro, e dependerá orgánica e funcionalmente da Dirección Xeral
do Patrimonio Histórico e Documental de Santiago de Compostela.

Artigo 3
As comisións terán as seguintes atribucións: 

a. Asegura–la protección e posta en valor dos bens de interese cultural da
Comunidade Autónoma galega, así como tódolos bens, mobles e inmo-
bles, de carácter histórico, artístico, paleontolóxico, arqueolóxico, etno-
gráfico xa sexa material ou inmaterialm científico ou técnico, e os de
patrimonio documental e bibliográfico, os xardíns históricos, os conxun-
tos históricos, lugares históricos, zona arqueolóxica ou lugar etnográfico.

b. Coñoce–los proxectos de obras e intervencións que afecten o patrimo-
nio histórico no seu ámbito territorial, ou estean incluídos no Inventa-
rio Xeral de Bens Culturais, propoñendo a súa aprobación, modifica-
ción ou denegación ó director xeral do Patrimonio Histórico e Docu-
mental, tanto se son de iniciativa pública como privada, excepto aque-
las que promova directamente a Dirección do Patrimonio Histórico e
Documental, as intervencións nos bens de interese cultural e aqueles
proxectos que afecten o patrimonio da Igrexa e os espacios públicos
dos conxuntos históricos.

c. Coñece–los proxetos de intervención para a conservación (presenta-
ción e restauración) que afecten o patrimonio moble e documental,
propoñendo a súa aprobación, modificación ou denegación ó director
xeral do Patrimonio Histórico e Documental, tanto se son de iniciativa
pública como privada, excepto aqueles que propoña directamente a
Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, as intervencións
nos bens de interese cultural e aqueles proxectos que afecten o patri-
monio da Igrexa.

e. Emitir informe sobre as propostas de incoación de expediente de
declaración de ben de interese cultural a favor dun ben integrante do
patrimonio histórico galego.

f. Asesorar e emiti–los informes, dentro do seu ámbito territorial, que lle
sexan solicitalos pola Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Docu-
mental da Consellería de Cultura e Xuventude sobre cantas disposi-
cións se proxecten dictar para a protección, conservación e interven-
ción no patrimonio histórico galego.
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Artigo 4
As Comisións Territoriais do Patrimonio Histórico terán a seguinte composición:
Presidente: o director xeral do Patrimonio Histórico e Documental.
Vicepresidente: o delegado provincial da Consellería de Cultura e Xuventude.
Vocais:

– Un representante da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras
Públicas.

– Un representante da Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria por proposta das universidades.

– Un representante da Deputación Provincial.
– O xefe da área de Patrimonio da Delegación Provincial.
– Un representante do Consello da Cultura Galega.
– Un arquitecto dos servicios provinciais da Delegación Provincial da

Consellería de Cultura e Xuventude.
– Un arqueólogo dos servicios provinciais da Delegación Provincial da

Consellería de Cultura e Xuventude.
– Un representante das asociacións culturais de defensa do patrimonio

histórico, inscritas no censo de asociacións ou entidades culturais,
segundo o establecido na orde do 29 de outubro de 1986, designado
polo conselleiro de Cultura e Xuventude.

– Dous vocais designados polo conselleiro de Cultura e Xuventude, entre
persoas de recoñecido prestixio, pertencentes ás institucións asesoras
que establece o artigo 3 da Lei 16/1985, do Patrimonio Histórico Español.

– Un representante do concello no que se realicen as obras ou interven-
cións, que só terán voz e voto nos asuntos que afecten o su municipio.

– Actuará como secretario o da Delegación Provincial.

Artigo 5
A Comisión do Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago terá a
seguinte composición:
Presidente: o director xeral do Patrimonio Histórico e documental.
Vicepresidente:o subdirector xeral do Patrimonio Artístico.
Vocais:

– Un representante da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras
Públicas.

– Un representante da Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria por proposta das universidades.
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– Un representante da Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz
do Goberno.

– Un representante de cada unha das deputacións galegas.
– Un representante da UNESCO, designado pola representación en Espa-

ña deste organismo internacional.
– Un representante do concello no que radiquen as obras ou interven-

cións, que só terá voz e voto nos asuntos que afecten o seu municipio.
– Un asesor cultural de recoñecido prestixio en materia de patrimonio

histórico designado polo conselleiro.
– Un representante do Consello da Cultura Galega.
– O xefe do Servicio de Obras e Restauracións da Dirección Xeral do

Patrimonio Histórico e Documental.
– O xefe do Servicio de Arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio

Histórico e Documental.
– Actuarán como ponentes da Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e

Documental da Consellería de Cultura e Xuventude, con voz e sen voto
un arqueólogo e mais un arquitecto desa dirección xeral.

– Actuará como secretario un funcionario da Dirección Xeral do Patri-
monio Histórico e Documental da Consellería de Cultura e Xuventude
con categoría de xefe de sección.

Artigo 6
As comisións disporán de apoio técnico e asesoramento dos servicios técnicos
da Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de
Cultura e Xuventude.

Artigo 7
As comisións reuniranse ordinariamente unha vez cada mes e cantas veces o esti-
me oportuno o presidente ou por petición da maioría dos membros da comisión.

Artigo 83

1 As Comisións do Patrimonio Histórico rexeranse polo establecido neste
decreto o mais pola Lei de procedemento administrativo.

3 • Véxanse ós artigos 22 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE núm. 285, do 27 de novembro), nos que se regulan os órganos colexiados.
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2 Os nomeamentos e remoción dos vocais serán efectuados polo conselleiro
de Cultura e Xuventude.

Artigo 9
Contra as resolucións dictadas polo presidente das Comisións Territoriais e do
Camiño e Cidade de Santiago poderá interpoñerse recurso de alzada perante
o conselleiro de Cultura e Xuventude.

Disposición derrogatoria
Queda derrogado o Decreto 413/1986, do 18 de decembro (DOG núm. 14, do
22 de xaneiro de 1987), polo que se modifica a composición e funcionamen-
to das Comisións do Patrimonio Histórico Galego, e cantas disposicións se
opoñan ó establecido neste decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira
Facúltase o conselleiro de Cultura e Xuventude para dictar cantas disposicións
sexan precisas para a execución e desenvolvemento deste decreto.

Segunda
O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela,
dezanove de febreiro de mil novecentos noventa e dous.

Manuel Fraga Iribarme
Presidente

Daniel Barata Quintas
Conselleiro de Cultura e Xuventude



§16º. Decreto 112/1992, do 30 de abril,

polo que se crea a Comisión Superior 

de Valoracións de Bens Culturais

de Interese para Galicia

(DOG núm. 90, do 13 de maio)



Segundo os decretos 6/1982, do 29 de xaneiro, e 146/1982, do 1 de decembro,
asumíronse as competencias en materia de cultura e asignáronselle á Conse-
llería de Cultura e Xuventude.
O desenvolvemento das ditas competencias implica a promoción da defensa,
conservación e difusión dos bens culturais.
Por outra banda, a adquisición por parte dos poderes públicos de bens cultu-
rais e o seu posterior depósito en arquivos, bibliotecas e museos constitúe hoxe
en día un medio eficaz de promove–lo acceso do conxunto da sociedade a esta
clase de bens, garantindo ó tempo a súa conservación, exhibición e estudio.
Así mesmo, o crecente número de ofertas de adquisición de bens culturais que
a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura e Xuventude, recibe, fai
necesaria a creación dunha comisión que asesore a dita consellería ou a cal-
quera outro órgano da Comunidade Autónoma de Galicia, orientándoos e
valorando cantas ofertas de adquisición por compravenda, doazón, legado ou
depósito se reciben.
Por todo iso e por proposta do conselleiro de Cultura e Xuventude, e logo de
deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trinta de
abril de mil novecentos noventa e dous.

DISPOÑO:

Artigo 11

Créase a Comisión Superior de Valoracións e Adquisición de Bens Culturais,
como organismo asesor adscrito á Consellería de Cultura e Xuventude.

Artigo 2
Serán funcións da Comisión Superior de Valoración e Adquisición de Bens Cul-
turaism sen prexuízo do establecido na Lei 3/1985, do patrimonio da Comu-
nidade Autónoma Galega.

a. Valorar e informar sobre os bens culturais que se pretendan adquirir
con destino a bibliotecas, arquivos e museos.

b. Informar sobre o exercicio dos dereitos de preferente adquisición, ten-
teo e retracto que lle correspondan á Xunta de Galicia, en materia de
bens culturais.

1 • Véxase os artigos 7 e 60 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural
de Galicia. Texto reproducido neste libro (§4º.).
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c. Valorar e informar sobre os bens culturais que se oferten como doa-
zón, legado ou depósito a favor da Comunidade Autónoma de Galicia
ou dos centros que teña encomendada a xestión.

d. Informar e valorar sobre os bens culturais que se lle oferten á Xunta de
Galicia como pagamento da débeda tributaria.

e. Informar a adquisición de obras de arte con destino ós departamentos
e organismos dependentes da Xunta de Galicia.

f. Calquera outra función ou informe que se lle encomende neste ámbi-
to, ou aqueloutras que se lle atribúan por disposición legal ou regula-
mentaria.

Artigo 3

1 A comisión estará formada polo presidente, o vicepresidente, os vocais e
o secretario.

2 O presidente será o director xeral do Patrimonio Histórico e Documental.

3 O Vicepresidente será o subdirector xeral do Patrimonio Artístico.

4 A comisión terá os seguintes vocais: dous vocais designados pola Conselle-
ría de Economía e Facenda, sete vocais designados polo conselleiro de Cul-
tura e Xuventude, por proposta do director xeral do Patrimonio Histórico
e Documental entre os facultativos de arquivos, conservados de museos,
facultativos de bibliotecas, académicos e docentes en materia de arte,
arquitectura, arqueoloxía e etnografía;dous vocais propostos polo Conse-
llo da Cultura Galega.

5 Como secretario con voz e sen voto, actuará o xefe de sección de Inventa-
rio e Rexistro de Bens Culturais da dirección Xeral do Patrimonio Histórico
e Documental.

Artigo 4
Os membros da comisión serán nomeados por un período de tres anos. Trans-
corrido este prazo poderán ser nomeados novamente.

Artigo 5
A comisión poderá solicitar informes ou estudios a especialistas ou institu-
cións sobre aquelas facetas ou aspectos concretos do seu labor cando o xul-
guen conveniente.
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Artigo 62

1 O presidente da comisión convoca as reunións, dirixe as deliberacións e
exerce o resto das atribucións que lle confire a Lei de procedemento admi-
nistrativo. O secretario levanta acta de cada sesión a asínaa co vista e prace
do presidente.

2 A comisión reunirase de xeito ordinario cada tres meses e con carácter
extraordinario sempre que sexa convocada polo presidente ou que o soli-
citen a maioría simple dos seus membros.

Disposicións derradeiras

Primeira
Facúltase o conselleiro de Cultura e Xuventude para dicta–las disposicións nece-
sarias para o desenvolvemento regulamentario e execución de presente decreto.

Segunda
O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 
trinta de abril de 1992.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Daniel Barata Quintas
Conselleiro de Cultura e Xuventude

2 • Véxanse os artigos 22 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE núm. 285, do 27 de novembro), nos que se regulan os órganos colexiados.



§17º. Decreto 320/1992, do 12 de novembro,

polo que se fixan os prezos públicos 

percibidos pola Xunta de Galicia en 

arquivos e museos xestionados pola 

Comunidade Autónoma de Galicia 

e nos de titularidade autonómica

(DOG núm. 231, do 26 de novembro)



A Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da
Comunidade Autónoma de Galicia establece, no seu capítulo 2 do título II, o
réxime xeral de xestión, recadación e recursos en materia de prezos públicos.
O artigo 12 da mencionada Lei sinala igualmente que os prezos públicos serán
fixados por decreto, por proposta da consellería da que dependa o órgano ou
entidade oferente.
Por outra parte, a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusi-
va en materia de arquivos e museos de interese para Galicia, en virtude do dis-
posto do Estatuto de autonomía de Galicia, sen prexuízo do disposto no arti-
go 149.1.28 da Constitución. Así mesmo, a Comunidade Autónoma asumiu a
xestión dos arquivos e museos de titularidade estatal sitos no seu territorio, en
virtude do convenio asinado o 5 de decembro de 1989 co Ministerio de Cultura.
Sendo, pois, necesario regula–la percepción dos prezos públicos por servicios
efectuados nos arquivos e museos de titularidade autonómica e nos xestio-
nados pola Comunidade Autónoma, o Consello de Cultura e Xuventude, na
súa reunión do día doce de novembro de mil novecentos noventa e dous,

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto1

O presente decreto ten por obxecto a fixación dos prezos públicos percibidos
pola Xunta de Galicia nos arquivos e museos xestionados pola Comunidade
Autónoma de Galicia e nos de titularidade autonómica.

1 • Véxase os artigos 73 e 74 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural
de Galicia. Texto reproducido neste libro (§4º.).

• Véxase o Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polo que se aproba o texto
articulado das bases contidas no capítulo 3º do título II da Lei 13/1991, do 9 de
decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG núm. 112, do 12 de xuño).

Título I 
Prezos públicos percibidos nos arquivos de titularidade autonómica e
nos xestionados pola Comunidade Autónoma

Artigo 2. Clases de prezos publicos percibidos nos arquivos
Establécense os seguintes prezos públicos nos arquivos

§17º. DECRETO 320/1992, DO 12 DE NOVEMBRO
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a. Copias de documentos.
b. Buscas.
c. Autorización para publicar fotocopias.

Artigo 3. Copias
Para os efectos deste decreto constitúen copias de documentos as reproduc-
cións de documentos depositados non arquivos mediante a utilización de sis-
temas mecánicos ou automatizados, realizada con fins non venais.

Artigo 4. Buscas

1 Constitúen buscas as localizacións de documentos non sinaturados por
petición dun particular.

2 Serán gratuitas as buscas realizadas por petición de calquera institución públi-
ca ou dun particular cando a localización afecte a dereitos fundamentais del.

Artigo 5. Autorización para publicar fotocopias
Expedirase autorización para publicar fotocopias de documentos custodiados
non arquivo de titularidade autonómica ou xestionado pola Comunidade
Autónoma sempre que o peticionario non teña ánimo de lucro e a súa inten-
ción sexa de investigación ou con ánimo cultural.

Título II 
Prezos públicos percibidos nos museos de titularidade autonómica e
nos xestionados pola Comunidade Autónoma

Artigo 6. Clases de prezos públicos en museos
Establécense os seguintes prezos públicos que se percibirán nos museos de titu-
laridade autonómica e nos museos xestionados pola Comunidade Autónoma:

a. Entrada.
b. Copias.

Artigo 7. Entradas
Nos museos de titularidade autonómica e nos xestionados pola Comunidade
Autónoma percibirase o prezo das entradas, durante as horas habitualemte
establecidas, dos estranxeiros non pertencentes á Comunidade Económica
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Europea non residentes en España, e dos pertencentes á Comunidade Econó-
mica non residentes que sexan maiores de veinteún anos.

Artigo 8. Copias
Para os efectos deste decreto, constitúen copias de pezas de museos as repro-
duccións dos obxectos depositados non museo mediante calquera sistema.

Título III 
Tarifas

Artigo 9. Tarifas de arquivos2

Os prezos públicos esixiranse nos arquivos de titularidade autonómica e xes-
tionados pola Comunidade Autónoma de acordo coas seguintes tarifas:

Copias.
Fotocopias: por cada folio:

– A4: 12 ptas.
– A3: 18 ptas.

Listado de ordenador.
– Por cada páxina:12 ptas.

Copia en diskette.
– Diskette de alta densidade:

3 1 / 2 : 250 ptas.
5 1 / 4 : 175 ptas.

– Diskette de dobre densidade:
3 1 /2 : 175 ptas.
5 1/ 4:115 ptas.

– Por cada unha das páxinas:12 ptas.
Microfilms.

– Por cada fotograma de 35 mm: 10 ptas.
– Por cada fotograma de 16 mm: 6 ptas.
– Reprodución en papel de un fotograma : 12 ptas.

2 • Véxase o artigo 18 do Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polo que se apro-
ba o texto articulado das bases contidas no capítulo 3º. do Título II da Lei 13/1991,
do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autó-
noma de Galicia (DOG núm. 112, do 12 de xullo). Texto reproducido como nota ó
artigo 82 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia (§4º.).
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Fotografía.
– Positiva 18x24: 250 ptas.
– Positiva 24x30: 300 ptas.

Buscas.
– Hora empregada: 260 ptas

Autorización para publicar fotocopias:138 ptas.

Artigo 10. Tarifas en museos
Os prezos públicos esixiranse nos museos de titularidade autonómica e xes-
tiondados pola Comunidade Autónoma de acordo coas seguintes tarifas:

Entradas: 200 ptas.
Copias.

Fotografía:
– Positiva 18x24: 250 ptas.
– Positiva 24x30: 300 ptas.

Disposición adicional
A xestión, liquidación e recadación dos prezos públicos establecidos neste
decreto axustaranse ó disposto no Decreto 172/1992, do 26 de xuño.

Disposición derradeira
Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 
doce de novembro de mil novecentos noventa e dous.

Manuel Fraga Iribarme
Presidente

Daniel Barata Quintas
Conselleiro de Cultura e Xuventude



§18º. Decreto 326/1996, do 26 de xullo,

de regulamentación do Centro Galego

de Arte Contemporáneo

(DOG núm. 156, do 9 de agosto)
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Ó amparo competencial do artigo 27.19 do Estatuto de autonomía para Galicia
e mediante o Decreto 308/1989 creouse o Centro Galego de Arte Contemporá-
nea co fin de fomenta–la cultura en Galicia mediante a exhibición, desfrute e
coñecemento das tendencias e correntes de creación artística contemporánea.
A posta en funcionamento do centro requiriu dunha estructura orgánica e
dunha regulamentación que se definiu no Decreto 286/1994, do 30 de setem-
bro. Sen embargo, a evolución das tendencias na promoción da creación e na
difusión para o desenvolvemento da cultura, así como a experiencia alcanza-
da nestes últimos anos de actividade, fan aconsellable acometer unha rees-
tructuración orgánica que lle posibilite ó centro acadar con maior eficacia os
fins para os que foi creado.
Así mesmo, a configuración do Centro Galego de Arte Contemporánea como
unha institución de carácter permanente, aberta ó público, orientada á pro-
moción e desenvolvemento cultural da comunidade en xeral, fai conveniente
a súa integración do mesmo na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural co fín
de conseguir unha maior eficiencia na súa xestión.
Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura e Comunicación Social,
co informe previo das consellería da Presidencia e Administración Pública e de
Economía e Facenda, en uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22
de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente reformada pola Lei
11/1988, de 22 de febreiro e logo de deliberación do Consello da Xunta de
Galicia, na súa reunión do día vinteseis de xullo de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo 1. Natureza, réxime xurídico e sede

1 O Centro Galego de Arte Contemporánea, institución integrada na Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Comunica-
ción Social, configúrase como un centro de promoción cultura no eido das
distintas manifestacións artísticas.

2 Rexerase por este decreto e, supletoriamente, polas normas aplicables ós
museos da Xunta de Galicia.

3 A súa sede queda establecida na cidade de Santiago de Compostela, no
actual edificio do Centro Galego de Arte Contemporánea.
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Artigo 2. Obxectivos e funcións
Correspóndelle ó Centro Galego de Arte Contemporánea os seguintes obxec-
tivos e funcións:

1 Promove–lo coñecemento e o acceso do público á arte contemporánea nas
súas diversas manifestacións e favorece–la comunicación social das artes
plásticas.

2 Garanti–la protección, conservación e restauración, e promove–lo enri-
quecemento e mellora dos bens mobles e inmobles de valor histórico que
o integran.

3 Exhibir ordenadamente as coleccións en condicións axeitadas para a súa
contemplación e estudio.

4 Desenvolver programas de exposicións temporais de arte contemporánea.

5 Fomenta–lo acceso ás coleccións de visitantes españois e estranxeiros, faci-
lita–lo seu estudio ós investigadores, sen prexuízo das restriccións que, por
razóns da conservación dos bens custodiados, poidan establecerse.

6 Configurar un fondo bibliográfico e documental vinculable ó seu ámbito
de acción.

7 Impulsa–lo coñecemento, difusión e comunicación das obras e identidade
cultural do patrimonio artístico do centro e desenvolve–las actividades
didácticas respecto ós seus contidos.

8 Presta–los servicios de asesoramento, información, estudio ou dictame de
carácter científico ou técnico que lle sexan requeridos polos órganos com-
petentes da Administración autonómica, ou que se deriven dos contratos
outorgados con entidades públicas ou privadas, ou con persoas físicas, nas
condicións e requisitos que regulamentariamente se determinen.

9 Contribuír á formación e perfeccionamento do persoal especializado en
arte contemporánea, museoloxía tanto para atende–las propias necesida-
des e servicios do centro como para satisface–las demandas doutros sectores.

10 Desenvolve–los programas de investigación e elaborar e publicar catálo-
gos e monografías.
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11 Establece–las relacións de cooperacións e colaboración con museos, uni-
versidades, centros de estranxeiras para favorece–lo intercambio de
experiencias e coñecementos.

Desenvolver accións conxuntas coas entidades citadas no parágrafo anterior
que poidan contribuír á mellor realización dos seus respectivos fins e redundar
nunha sólida implantación social do Centro Galego de Arte Contemporánea.

Artigo 3. Colección
A colección do centro, sen prexuízo da súa concreta situación, integrarase:

1 Polos fondos actuais da Xunta de Galicia.

2 Polos que no futuro adquira a propia Xunta de Galicia, a proposta do Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea.

3 Polos procedentes de depósitos e doazóns que no seu favor se produzan.

4 A colección terá unha estructura dual na que a colección de arte galega per-
manecerá en diálogo constante cos fondos de arte naiconal e internacional.

Artigo 4. Órganos rectores
Son órganos rectores do Centro Galego de Arte Contemporánea:

1 O padroado
2 A Dirección do centro
3 A xerencia

Artigo 5. O Padroado

1 O padroado é o órgano rector colexiado do Centro Galego de Arte Con-
temporánea.

2 O Padroado, constituido baixo a presidencia de honra do presidente da
Xunta de Galiciam está integrado polos seguintes membros:

a. Vocais natos:
1. Secretario xeral da Consellería xeral da Consellería de Cultura e

Comunicación Social.
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2. Presidente do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais.
3. Director xeral de Promoción Cultural.
4. Director xeral de Patrimonio Cultural.
5. Director do Centro Galego de Arte Contemporánea.
6. Xerente do Centro Galego de Arte Contemporánea.
7. O presidente da Asociación de Amigos do Centro Galego de Arte

Contemporánea.
b. Vocais por designación:

Un mínimo de oito e un máximo de catorce vocais designados e apar-
tados polo conselleiro de Cultura e Comunicación Social entre persoas
de recoñecido prestixio ou competencia en asuntos relacionados gui-
ran polos seus servicios ou axudas ó Centro Galego de Arte Contem-
poránea.

c. o cargo de membro do padroado non estará remunerado.

3 O padroado ten un presidente e un vicepresidente, correspondéndolle o
seu nomeamento e cese ó Consello da Xunta de Galicia, por proposta do
conselleiro de Cultura e Comunicación Social.

a. Correpóndelle ó presidente a representación do Padroado e a convo-
catoria e presidencia das súas reunións, agás cando asista o conselleiro
de Cultura e Comunicacións Social e presidi–la Comisión Permanente
do Padroado.

b. O presidente será substituído no exercicio das súas funcións polo vicepre-
sidente e, na ausencia deste, polo membro do Padroado de maior xerar-
quía, antigüidade e idade, por esta orde, de entre os seus compoñentes.

c. Exercerá como secretario o xerente do Centro Galego de Arte Con-
temporánea.

4 O Padroado actúa en pleno e en comisión permanente.

a. Integran o pleno a totalidade dos vocais natos e designados.
b. A comisión permanente está composta polo presidente e vicepresiden-

te do Padroado, o secretario xeral da Consellería de Cultura e Comuni-
cación Social, o director xeral do Patrimonio Cultural, o director do
centro, o xerente do centro, que actuará como secretario da citada
comisión, e entre dous e catro vocais do Padroado, elixidos polo pleno.

c. As sesións do pleno e da comisión permanente son ordinarias e
extraordinarias. As sesións ordinarias do pleno celebraranse, polo
menos, cada tres meses e as da comisión permanente cada trinta días.
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As sesións extraordinarias celebraranse, logo de convocatoria do presidente
do Padroado, por propia iniciativa, ou por solicitude motivada da terceira
parte dos seus vocais.

Artigo 6. Competencias do Padroado

1 Correspóndelle ó pleno:

1. Defini–las directrices xerais de actuación do centro e promove–lo cum-
primento das funcións que lle estean asignadas.

2. Elabora–lo plan de obxectivos e elevado ó conselleiro de Cultura e Comu-
nicación Social para a súa aprobación e aprobar, en desenvolvemento ó
anterior, o plan xeral de actuación así coma a memoria de actividades.

3. Aproba–las estimacións orzamentarias correspondentes ó Centro Gale-
go de Arte Contemporánea, previamente elaboradas pola dirección e
xerencia do centro, para os efectos do previsto no artigo 51 da Lei
11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e presuposto de Galicia.

4. Aprobar, por proposta conxunta da dirección e da xerencia do centro,
os proxectos de normas sobre o réxime de funcionamento interno do
centro ou, se é o caso, elevadas a Consellería de Cultura como emitir
informe sobre as disposicións de carácter xeral que propoñan dicta–los
órganos competentes da Xunta de Galicia que afecten ó centro.

5. Fomentar e impulsa–la participación da sociedade no enriquecemento
das coleccións do centro e o mantemento del.

6. Elevarlle ó conselleiro de Cultura e Comunicación Social as propostas
de adquisición a título oneroso de obras de arte para o centro, nos ter-
mos establecidos pola Lei 3/1985, do 12 de abril, de patrimonio da
Comunidade Autónoma galega.

7. Solicitar da Consellería de Cultura e Comunicación Social a súa autori-
zación para o outorgamento en depósito das obras de arte pertencen-
tes ó centro por período superior a cinco anos e para aceptar depósi-
tos de obras no centro polo mesmo período, nos termos establecidos
pola Lei 3/1985, do 12 de abril, de patrimonio da Comunidade Autó-
noma galega.

8. Aprobar, se é o caso, as modificacións na agrupación e ordenación das
coleccións existentes no centro.

9. Autoriza–los tratamentos de carácter extraordinario ou de especial impor-
tancia para a conservación ou restauración das obras de arte do centro.

10. Solicita–la adscrición de bens inmobles para o centro e emitir informe,
previamente á súa aprobación, sobre os proxectos de obras ou actua-
ción sobre eles.
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11. Aproba–lo programa anual de exposicións e as súas modificacións se as
houbera.

12. Emitir informe sobre os requsitos esixibles na convocatoria para a
cobertura dos postos de traballo de carácter científico e técnico do centro.

13. Designar individualmente a membros do pleno para o desempeño de
actuacións ou cometidos especiais.

14. Requirir, a través da dirección e da xerencia do centro, a remisión de
cantos datos, antecedentes, informes e estudios considere de utilidade
para o cumprimento das funcións.

2 Correspóndelle á comisión permanente:

1. Estudiar, deliberar, e emitir informes sobre as propostas da dirección e
xerencia do centro que deban someterse á aprobación do Pleno do
Padroado.

2. Coidar do cumprimento, desenvolvemento e execución dos acordos
adoptados plo Padroado.

3. Aprobar, por proposta da dirección do centro, as modificacións do pro-
grama anual de exposicións e actividades, se as houbera, que non
supoñan aumento orzamentario.

4. Propoñe–la contratación das obras, das subministracións, das asisten-
cias e consultorías e dos servicios relativos ó centro.

5. Aproba–lo programas de desenvolvemento e perfeccionamento profe-
sional.

6. O control e seguidamento do plan anual de exposicións así como do
orzamento do centro.

7. Delegar no director ou no xerente do centro, conforme os seus respec-
tivos ámbitos de competencias, a sinatura dos actos e resolucións que
aquela realice no exercicio das súas facultades.

8. Asumir cantas outras funcións lle sexan encomendadas polo Pleno do
Padroado.

9. Darlle conta ó Pleno do Padroado dos acordos adoptados no exercicio
das súas facultades.

Artigo 7. A dirección do centro
A dirección do centro dependerá, organicamente, da Dirección Xeral de Patri-
monio Cultural e, funcionalmente, do Padroado do centro.
Á dirección, que se poderá prover por persoal funcionario con rango de sub-
director xeral ou en réxime de contratación temporal, e sen prexuízo da súa
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renovación, do conformidade co Real decreto 1382/1985,do 1 de novembro,
correspóndelle as seguintes funcións:

1. A dirección do centro e do seu persoal no ámbito as súas funcións.
2. A representación ordinaria do centro.
3. A dirección, coordinación e planificación da actividade dos departa-

mentos e servicios ó seu cargo,
4. A proposta ó Padroado dos plans xerais de actuación do centro.
5. A proposta ó Padroado da memoria anual das actividades do centro.
6. Adopta–las medidas necesarias para que as protección dos fondos

artísticos do centro quede garantida e aproba–los tratamentos para a
conservación ou restauración de obras de arte.

7. Someter á aprobación do Padroado a ordenación das coleccións, pro-
poñer adquisicións de obras de arte e dispoñer as que deban serf exhi-
bidas con carácter permanente.

8. Elevarlle ó Padroado para a súa aprobación o programa anual de expo-
sicións do centro, así como a proposta de designación de comisarios
que, baixo a súa supervisión, xestionen a súa realización e instalación
e propoñan as obras que deban ser exhibidas.

9. Elevarlle ó Padroado para a súa aprobación o plan anual de publica-
cións do centro,así como o de adquisicións para a biblioteca.

10. Impulsa–los acordos de cooperacións e colaboración con outros centros
e institucións afins, e a organización de actividades educativas e cien-
tíficas tanto nacionais coma internacionais.

11. Presentarlle á comisión permanente do Padroado as necesidades do
centro en relación á contratación administrativa.

12. Propoñerlle á Comisión Permanente os programas de desenvolve-
mento e perfeccionamento profesional.

13. Articular e impulsa–la elaboración de programas de investigación e
preve–las medidas axeitadas para o aproveitamento e difusión dos
resultados.

14. Asumir, de conformidade coa comisión permanente, cantas outras fun-
cións non, estean expresamente encomendadas neste artigo á direc-
ción do centro.

Artigo 8. O xerente do centro
O xerente do centro dependerá, organicamente, da Dirección Xeral de Patri-
monio Cultural e, funcionalmente, do Padroado do centro.
Á xerencia, que se proverá por persoal funcionario con rango de xefe de ser-
vicio, correspóndelle as seguintes funcions:
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1. Impulsar, articular e coordina–la execución do orzamento e a xestión
económico–administrativa e de pesoal do centro, en aplicación da
lexislación vixente e conforme ós plans xerais do centro e as instruc-
cións e directrices emanadas da Comisión Permanente do Padroado.

2. Xestionar, supervisar e controla–la execución da contratación que afec-
te o centro, informando á Comisión Permanente do Padroado.

3. Informar dos plans xerais de actuación do centro que elabore o direc-
tor con anterioridade ó seu sometemento ó Pleno do Padroado.

4. Asistir e asesora–lo Padroado e a dirección do centro en asuntos de
carácter económico e financeiro e en materia de persoal, manténdoos
permanentemente informados acerca da xestión económico–adminis-
trativa e de persoal do centro.

Artigo 9. Outros medios persoais
O centro contará co persoal necesario para o desempeño das funcións enu-
meradas no artigos precedentes, dentro das posibilidades orzamentarios
vixentes en cada momento.

Disposición adicional

Única
Modifícase o Decreto 246/1996, do 20 de xuño, polo que se desenvolve a
estructura orgánica da Consellería de Cultura e Comunicación Social, en todo
o que resulte afectado polo presente decreto.

Disposicións finais

Primeira
Queda facultado o conselleiro de Cultura e Comunicación Social para
dicta–las disposicións necesarias para o desenvolvemento, execución e cum-
primento deste decreto.

Segunda
O presente decreto entrará en vigor ó día seguinte ó da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.
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Disposición derrogatoria
Queda derrogado o Decreto 286/1994, do 30 de setembro, polo que se regu-
la o Centro Galego de Arte Contemporánea.

Santiago de Compostela,
vinteseis de xullo de mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarme
Presidente

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura e Comunicación Social



§19º. Decreto 199/1997, do 10 de xullo,

regula a actividade arqueolóxica na

Comunidade Autónoma de Galicia

(DOG núm. 150, do 6 de agosto; corrección de erros no
DOG núm. 213, do 4 de novembro)
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O Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado mediante Lei orgánica de
1/1981, do 6 de abril, de acordo coas previsións contidas no artigo 148.1º 16. da
Constitución española, establece no seu artigo 27, apartado 18, que a Comuni-
dade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva en materia de patrimo-
nio histórico, artístico, arquitectónico e arqueolóxico de interese de Galicia. 

En virtude do Real decreto 2434/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de fun-
cións do estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de cultura, esta
asume a xestión das funcións sobre patrimonio histórico–artístico e arqueolóxico.

Dentro deste marco de competencias promúlgase a Lei 8/1995, do 30 de outu-
bro, do Patrimonio Cultural de Galicia, sendo polo tanto necesario adapta–las
anteriores normas que regulaban a actividade arqueolóxica en Galicia ós novos
contextos culturais e sociais no que se desenvolve a devandita actividade.

Entendendo que o patrimonio cultural abrangue tódalas obras e obxectos
que testemuñan a capacidade creadora do home, todo o que procede do
pasado e é efecto de historia, corresponde á actividade arqueolóxica un
papel singular dentro deste ámbito xeral, xa que esta non só representa
unha das metodoloxías fundamentais do estudio e xestión dese patrimonio,
senón que ademais, en moitos casos, é a única que se pode aplicar.

O patrimonio arqueolóxico é aquela parte do patrimonio cultural na que o
coñecemento e avaliación dependen da utilización da metodoloxía arqueoló-
xica. Por este mesmo motivo, nos últimos anos, a arqueoloxía experimentou
unha transformación que a converteu nunha disciplina específica que repre-
senta un saber completo. 

Do mesmo xeito, nos últimos anos acelerouse o desenvolvemento e a relevan-
cia da arqueoloxía como disciplina científica, potenciouse a súa consideración
social e, sobre todo, incrementouse a conciencia social polos restos que consti-
túen a nosa identidade cultural, impoñéndose, cada vez máis, a noción de que
estes non son só depósitos do pasado senón auténticos recursos culturais que
deben ser reservados para o servicio de toda a comunidade e do futuro.

Se a estas observacións, utilidade pública e especificidade da intervención
sobre o patrimonio arqueolóxico, se une o seu carácter de ben escaso non
renovable, queda claro que o patrimonio arqueolóxico e a actividade arqueo-
lóxica deben estar sometidos a un marco de aplicación que, no ordenamento
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xurídico legal vixente no Estado español, corresponde á Administración públi-
ca. Sobre esa base o patrimonio arqueolóxico ten a consideración de ben de
interese público, o que significa que o interese xeral e polo tanto a súa cau-
tela, prevalecen sobre o réxime de propiedade deses bens.

Pero, por estas razóns, a autorización para intervir sobre o patrimonio
arqueolóxico debe entenderse como unha contraprestación na que o poder
público, en aplicación das súas competencias, como garante dese patrimonio,
pode autorizarlles ós axentes individuais a realización de determinadas acti-
vidades, o que necesariamente implicará unha contrapartida que, en forma
de documentación adecuada, coñecemento novo ou alternativas de xestión
sobre o elemento intervido, permitirá rendibiliza–lo esforzo efectuado e com-
pensa–los efectos da actuación que, en moitos casos, adoita a ser de nature-
za agresiva e non reversible.

En consecuencia, por proposta do conselleiro de Cultura e Comunicación
Social, oído o Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Con-
sello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dez de xullo de mil novecen-
tos noventa e sete,

DISPOÑO:

Capítulo I. Obxecto, clasificación e competencias

Artigo 1. Obxecto1

1 É obxecto da presente disposición establece–la regulación da actividade
arqueolóxica no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Será preciso obter autorización previa para a realización e dirección das
actividades arqueolóxicas que se enumeran:

1 • A Dirección do Servicio Xurídico do Estado do Ministerio de Xustiza, en data do 28
de xaneiro de 1999 (rexistro de saída núm. 0760), emite un informe sobre distri-
bución de competencias do patrimonio subacuático existente no mar territorial
español, establecendo as seguintes conclusións: «Segunda: A competencia para
autoriza–las prospeccións e escavacións relativas a bens do patrimonio arqueoló-
xico existentes no mar territorial correponde ás respectivas comunidades autóno-
mas. Terceira: A competencia para a protección dos bens do referido patrimonio
contra a súa expoliación corresponde conxuntamente ó Estado e ás comunidades
autónomas… Cuarta: A competencia para a protección dos bens de continua refe-
rencia contra a súa exportación ilícita corresponde exclusivamente ó Estado …»
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a. Prospeccións arqueolóxicas, entendidas como a exploración superficial
e sistemática sen remoción de terras, tanto terrestre como subacuática,
dirixida ó estudio e investigación para a detección de restos históricos
ou paleontolóxicos, e os contextos ambientais con eles relacionados.
Isto engloba a observación e o recoñecemento sistemático de superfi-
cie e tamén a aplicación das técnicas que a arqueoloxía recoñece como
válidas. Terá a consideración de prospección arqueolóxica o seguimen-
to de obras en virtude do artigo 32 da Lei 8/1995, do Patrimonio Cul-
tural de Galicia.

b. Sondaxes arqueolóxicas, entendidas como aquelas remocións de terra,
complementarias da prospección, encamiñadas a comproba–la existen-
cia dun depósito arqueolóxico, delimitado ou recoñece–la súa estrati-
grafía. Calquera toma de mostras en depósitos arqueolóxicos conside-
rarase dentro deste apartado.

c. Escavacións arqueolóxicas, entendidas como as remocións, no subsolo
ou en medios subacuáticos, que se realicen co fin de descubir e inves-
tigar toda clase de restos históricos ou paleontolóxicos, e os contextos
ambientais con eles relacionados.

d. O estudio da arte rupestre, entendido como o conxunto de tarefas de
campo orientadas á investigación, á documentación gráfica por medio de
calco e a calquera manipulación ou contacto co soporte dos motivos
representados.

e. Os labores de protección, consolidación e restauración arqueolóxica,
entendidos como as intervencións en depósitos arqueolóxicos, encami-
ñadas a favorece–la súa conservación e que, en consecuencia, permitan
o seu gozo e faciliten o seu acrecentamento. Terán así mesmo esta con-
sideración os traballos de sinalización e limpeza de depósitos arqueolóxicos.

f. A manipulación con técnicas agresivas de materiais arqueolóxicos.

2 A realización de controis arqueolóxicos, definidos no artigo 56.3º da Lei
8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia, necesitará a autorización da Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural. Para iso, é preciso a presentación dunha
memoria, asinada por un arqueólogo, dos traballos que se van realizar na
zona obxecto de control, así como o orzamento e financiamento da actua-
ción. Unha vez rematados os traballos, terá que presentarse un informe deles.

• A Conferencia Xeral da UNESCO, na súa 31ª reunión celebrada en París, aprobou o
día 2 de novembro do 2001 a «Convención sobre a protección do patrimonio cul-
tural Subacuático». A través de Internet en http://www.unesco.org/culture/legal-
protection/html_sp/index_sp.shtml, pódese consulta–lo texto deste Convenio.
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• O artigo 132 da Constitución Española, establece no seu parágrafo 3: «Son bens
de dominio público estatal os que determine a lei e, en todo caso, a zona maríti-
mo–terrestre, as praias, o mar territorial e os recursos naturais da zona económi-
ca e a plataforma continental». No mesmo senso véxase o artigo 3 da Lei 22/1988,
do 28 de xullo, de Costas (BOE núm. 181, do 29 de xullo).

• De conformidade coa Convención de Ginebra do 29 de abril de 1958, sobre o mar
territorial e a zona contigua (BOE núm. 307, do 24 de decembro de 1971), por Lei
10/1977, do 4 de xaneiro, defínese o concepto de mar territorial ó establecer: «Art.
1º. A soberanía do Estado español esténdese, fóra do seu territorio e das súas augas
interiores, ó mar territorial adxacente ás súas costas, delimitado de conformidade
co preceptuado nos artigos seguintes. Dita soberanía exércese, de conformidade co
dereito internacional, sobre a columna de auga, o leito, o subsolo e os recursos
dese mar, así coma o espacio aéreo supraxacente. Art. 2º. O límite interior do mar
territorial vén determinado pola liña da baixamar escorada e, no seu caso, polas
liñas de base rectas que sexan establecidas polo Goberno. Art. 3º. O límite exterior
do mar territorial estará determinado por unha liña trazada de modo que os pun-
tos que a constitúen se encontren a unha distancia de doce millas náuticas dos pun-
tos máis próximos das liñas de base a que se refire o artigo anterior».

• O artigo 114 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas (BOE núm. 181, do 29 de
xullo), conforme á redacción dada polo artigo 120, seis, da Lei 53/2002, do 30 de
decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social (BOE núm. 313, do
31 de decembro), establece: «1.– As Comunidades Autónomas exercerán as com-
petencias que, nas materias de ordenación territorial e do litoral, portos, urbanis-
mo, verquidos ó mar e demais relacionadas co ámbito da presente Lei teñan atri-
buidas nos seus respectivos Estatutos. 2.– A competencia autonómica sobre a
ordenación territorial e do litoral, á que se refire o parágrafo anterior, alcanzará
exclusivamente o ámbito terrestre do dominio público marítimo–terrestre, sen
comprende–lo mar territorial e as augas interiores».

• Téñase en conta que as liñas de base que determinan o límite interior do mar terri-
torial, veñen determinadas no Decreto 2510/1977, do 5 de agosto (BOE núm. 234).
No mesmo recollese o seguinte «Mapa de límites de augas xurísdiccionais de Galicia»: 

• A disposición final primeira da referenciada Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas
establece: «As funcións da Administración do Estado no mar territorial, augas inte-
riores, zona económica e plataforma continental en materia de defensa, pesca e cul-
tivos mariños, salvamento, loita contra a contaminación, seguridade da vida huma-
na no mar, extraccións de restos, protección do patrimonio arqueolóxico español,
investigación e explotación de recursos ou outras non reguladas na presente Lei,
exerceranse na forma e polos Departamentos ou Organismos que as teñan enco-
mendadas á entrada en vigor da mesma, sen prexuízo do establecido na lexislación
específica ou nos Convenios Internacionais que, no seu caso, sexan de aplicación».

• A sentencia do 20 de setembro de 1984, da Sala do Contencioso–Administrativo
do Tribunal Supremo (RJ 1984\5582), no seu considerando terceiro establece:
«…que a zona marítimo–terrestre, aínda que sexa un ben de dominio público
estatal, forma parte dun termo municipal, non así o mar territorial, que tamén é
ben de dominio público estatal».
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• A Sentencia do Pleno do Tribunal Constitucional núm. 38/2002, do 14 de febreiro,
sobre conflicto positivo de competencia promovido polo Goberno da Nación e
polo consello de Goberno da Xunta de Andalucía, en relación á ordenación do
Parque Natural de Cabo de Gata–Níjar (RTC 2002\38), establece no seu funda-
mento xurídico 6: «…En canto ó que deba entenderse por territorio autonómico,
afirmamos que «tanto a xurisprudencia do Tribunal Supremo, como a doutrina do
Consello de Estado, sostiveron en forma inequívoca e, concretamente, respecto ós
portos e á zona marítimo–terrestre que un e outra forman parte do territorio
municipal no que están encravados, baseándose en que legalmente todo o terri-
torio nacional se divide en termos municipais, de forma que non poden quedar
espacios territoriais excluídos deles (Sentencias de 2 de outubro de 1967 [RJ
1968\5211]; 24 de xaneiro de 1974 [RJ 1974\566]; 16 de decembro de 1977 [RJ
1978\361]; 17 de marzo de 1980 [RJ 1980\2201], dictames do Consello de Estado de
10 de maio de 1952 e 14 de febreiro de 1957). Parece claro que a mesma doutri-
na hai que aplicar á división do territorio nacional en comunidades Autónomas
(art. 137 da Constitución), máxime cando esa división do territorio nacional é
agora total» (STC 77/1984, de 3 de xullo [RTC 1984\77], F. 3). Distinto é o caso do
mar territorial. No mar territorial excepcionalmente poden chegar a exercerse
competencias autonómicas, eventualidade esta que dependerá, ben dun explícito
recoñecemento estatutario (vertidos industriais ou contaminantes en augas terri-
toriais, salvamento marítimo: arts. 17.6 e 11 EAA) ben da natureza da competen-
cia tal como resulta da interpretación do bloque da consti-
tucionalidade (acuicultura: STC 103/1989, de 8 de xuño
[RTC 1989\103]; ordenación do sector pesqueiro: STC
158/1986, de 11 de decembro [RTC 1986\158];
marisqueo: STC 9/2001, de 18 de xaneiro
[RTC 2001\9]…».

• A Lei Orgánica 1/1981, do 6 de
abril, polo que se aproba o Esta-
tuto de Autonomía de Gali-
cia (BOE núm. 101, do 28
de abril), establece no seu
artigo 27 que «No marco
do presente Estatuto
corresponde á Comuni-
dade Autónoma Galle-
ga a competencia exclu-
siva nas seguintes mate-
rias: …Patrimonio histó-
rico, artístico, arquitectó-
nico, arqueolóxico, de
interés de Galicia, sin pre-
xuício do que dispón o arti-
go 149.1º, 28ª da Constitu-
ción (Defensa do patrimonio
cultural, artístico e monumen-
tal español contra a exporta-
ción e a espoliación, …)…».
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Artigo 2. Clasificación das actividades arqueolóxicas
Para os efectos da súa planificación e tramitación administrativa as actividades
indicadas no artigo 1º serán clasificadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural nas seguintes categorías:

a. Actuacións preventivas: son preventivas aquelas actuacións derivadas
da realización de calquera tipo de obra que afecte a un ben de intere-
se cultural, un depósito catalogado ou inventariado, ou un espacio
onde se presuma a existencia de restos arqueolóxicos. As medidas pro-
tectoras do patrimonio arqueolóxico de Galicia poderanse considerar
actuacións preventivas.

b. Actuacións de rescate: son actuacións de rescate aquelas que teñen
como obxetivo documentar e adopta–las medias de protección ade-
cuadas no caso de que se poñan ó descuberto ou se vexan afectados
restos arqueolóxicos coma consecuencia de remoción de terras, ou
obras de calquera índole ou por azar.

c. Actuacións de conservación e revalorización do patrimonio: son actua-
cións de conservación e revalorización do patrimonio as que teñen
como obxectivo principal promove–lo rendemento sociocultural, a
difusión e coñecemento público do patrimonio arqueolóxico.

d. Actuacións ligadas a un programa de investigación: considéranse neste
apartado aquelas actuacións, realizadas por institucións científicas e
investigadores con soporte dunha institución, que formen parte dun
proxecto de investigación. Consideráse que unha institución científica
dá apoio a este proxecto cando o avala cientificamente e fai unha
achega de medios técnicos e infraestructura.

Artigo 3. Competencia2

1 A concesión, renovación, suspensión e relegación das autorizacións men-
cionadas no artigo 1 correspóndelle á Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural da Consellería de Cultura e Comunicación Social da Xunta de Galicia.

2 A Consellería de Cultura e Comunicación Social, a través da Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural, no ámbito das súas competencias, poderá realizar,

2 • Véxase a Resolución do 13 de decembro de 2002, pola que se delega nos delega-
dos provinciais da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo o exerci-
cio de determinadas competencias (DOG núm. 250, do 27 de decembro). Texto
recollido nas notas ó artigo 2 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cul-
tural de Galicia (§4º.).
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pola súa conta ou coa participación doutras institucións ou particulares, as
actuacións arqueolóxicas que consideren convenientes.

3 É competencia, así mesmo, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural esta-
blece–las medidas necesarias para garanti–la correcta coordinación das
diversas actividades arqueolóxicas que poidan englobarse nun mesmo
proxecto ou plan de actuación.

4 A autorización concederase sen prexuízo doutras autorizacións ou licen-
cias que fosen necesarias por aplicación das lexislacións sectoriais.

Capítulo II. Tramitación

Artigo 4. Tramitación dos expedientes
A tramitación dos expedientes de autorización das actividades arqueolóxicas a
que se refire o artigo 1 terá que aterse ó disposto no presente regulamento.
Excepcionalmente, e cando exista risco de destrucción inmediata dun depósi-
to e se esgotasen tódalas posibilidades para evita–la súa desaparición ou afec-
tación, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, mediante procedemento sim-
plificado, poderá autoriza–la realización das actividades arqueolóxicas necesa-
rias, reducíndose os requisitos ó esixido no artigo 5 e no artigo 9. No prazo de
15 días terá que xuntarse o resto da documentación esixida no artigo 6.

Artigo 5. Solicitantes
Poderán solicitar e obter autorización para dirixir e realiza–las actividades
regulamentadas na presente disposición, tódalas persoas que posúan o título
superior con estudios de prehistoria e arqueoloxía, con experiencia demos-
trada na actividade para a que se solicita a correspondente autorización. En
caso de que a titulación sexa dunha universidade estranxeira os títulos debe-
rán estar homologados polo Estado español.

Artigo 6. Presentación e contido das solicitudes3

1 Tódalas solicitudes de autorización necesarias para o desenvolvemento de
calquera actividade referida no artigo 1, apartado 1, deberán presentarse

3 • A Sentencia núm. 1887/2001, do 28 de decembro de 2001, da Sala do Contencioso
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establece no seu quinto
fundamento de dereito que: «…a contía da indemnización que ten que aboarse á
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ante a Consellería de Cultura e Comunicación Social, e irán acompañadas
dos seguintes documentos:

a. Xustificación de posuí–los requisitos sinalados no artigo 5.
b. Presentación dun proxecto que conteña un programa detallado e cohe-

rente, que acredite a conveniencia e o interese científico da actividade
e avale a idoneidade técnica do arqueólogo director, no que se inclúa:

– Metodoloxía e plan dos traballos
– Plano topográfico fixando a situación e a localización exacta da

zona obxecto do proxecto presentado, ademais xunto cun plano do
depósito no que se fixen as áreas de actuación cando se trate
dunha intervención puntual.

– Medios cos que se conta para un axeitado desenvolvemento dos
traballos.

– Tempo de execución, con datas previstas de inicio e finalización da
actuación e/ou as súas fases.

– Relación nominal do equipo técnico previsto, entendido como
aquel persoal titulado con formación específica que posúa áreas de
responsabilidade na execución do proxecto, especificando a capaci-
tación profesional de cada membro.

– Currículo do arqueólogo director, con especial referencia á experiencia
profesional no tipo de actividade para o que se solicita autorización.

– Tódolos datos que contribúan á concreción do proxecto.

c. Documento acreditativo de que conta coa autorización dos titulares do
terreo ou inmoble onde se proxecte a actividade arqueolóxica indican-
do as condicións da devandita autorización, que salvarán sempre os
dereitos de terceiros. No caso das intervencións subacuáticas deberanse
xunta–los certificados de cumpri–los requisitos para inmersión e tráfico

recorrente non pode coincidir coa da totalidade dos gastos á que ascenderon os tra-
ballos de escavación, montaxe e desmontaxe da calzada romana, que se reflicten
na factura achegada coa demanda, que ademáis de non sinalar dunha forma indi-
vidualizada cada un dos traballos desenvoltos, co seu correspondente custo econó-
mico, non se pode dicir que a Administración deba asumi–lo custo total de tales tra-
ballos… A Administración demandada comprometeuse unicamente a financia–lo
custo dos traballos de consolidación arqueolóxica do tramo da calzada para a súa
conservación in situ, …, o que de ningún modo é equivalente á asunción da totali-
dade dos gastos xerados».
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mariño, así como os permisos que fosen necesarios das administracións
correspondentes.

d. Orzamento detallado da actuación arqueolóxica así como a relación e
constancia do seu financiamento.

e. Plan de protección ou conservación que inclúa, se procede, a sinaliza-
ción adecuada, do patrimonio arqueolóxico obxecto do proxecto.

f. Cando o solicitante conte coa colaboración económica dunha persoa físi-
ca ou institución estranxeira deberá xuntarse o convenio ou acordo que
regula tal colaboración.

2 Esta documentación terá que ser presentada polo promotor dunha obra
cando concorra o establecido no artigo 63.1 da Lei 8/1995, do Patrimonio
Cultural de Galicia.

3 A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural poderá solicitar información
aclaratoria sobre o contido dos proxectos e a documentación complemen-
taria que crea necesaria.

Artigo 7. Manipulación con técnicas agresivas de materiais arqueolóxicos
A solicitude de autorización para a manipulación con técnicas agresivas de
materiais arqueolóxicos requirirá a presentación de:

a. Memoria do estudio ou proxecto
b. Autorización do titular dos materiais
c. Informe do museo cando se trate de materiais depositados nese centro.

Artigo 8. Resolucións das solicitudes de autorización4

1 O director xeral de Patrimonio Cultural, á vista do informe previo do Ser-
vicio de Arqueoloxía, resolverá as solicitudes para efectua–las actuacións
arqueolóxicas.

2 Na resolución pola que se concede a autorización indicaranse as condi-
cións ás que deben suxeitarse os traballos así como o museo no que debe-

4 • A Sentencia 1430/2001, do 21 de novembro, do TSX de Galicia recolle no seus fun-
damentos xurídicos: «…Segundo: A empresa recorrente solicitou, ante o Concello
de Lugo licencia para a construcción dun aparcamento subterráneo en devandita
capital. Informada tal solicitude pola Comisión Territorial de Patrimonio Histórico
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de Lugo, dado que se estaba redactando o Plan Especial de Protección da Área do
Conxunto Histórico da Cidade e que aquela zona ofrecía elementos arquitectóni-
cos e urbanos de singular valor e relevante entidade, acordouse condicionar aquel
proxecto de construcción á realización dunha actuación arqueolóxica tendente a
valora–la conservabilidade in situ do elemento arqueolóxico descuberto. Finaliza-
das as investigacións arqueolóxicas…, redactouse informe no sentido de propo-
ñe–la conservación daqueles restos arqueolóxicos. …a Dirección Xeral do Patrimo-
nio Cultural, …dá por rematadas as investigacións arqueolóxicas unha vez docu-
mentados e analizados os restos existentes o que, a xuizo da entidade recorrente,
equivalía á autorización para iniciar ou prosegui–las obras de construcción do
aparcamento subterráneo. Sen embargo, por instancia do Concello de Lugo, a
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aclara a súa anterior resolución… no sen-
tido de poñer de manifesto que a finalización das investigacións arqueolóxicas
realizadas non implicaba, sen máis, a autorización para realizar movementos de
terra nin para dar inicio á obra civil. En informe da arqueóloga municipal de 14 de
outubro de 1998 constátase que, a consecuencia da remoción e explanación de
terras, os restos arqueolóxicos de zonas altas puideran quedar arrasados, que o
hipocausto sufriu danos de importancia e que a calzada foi practicamente destru-
ída; todo isto resultou corroborado polos servicios técnicos da Delegación Provin-
cial ó sinalar, ademais, que por causa dos traballos realizados resulta difícil prede-
ci–la posibilidade, no seu día prevista, de conservar in situ tales restos. Terceiro: É
evidente e non resulta discutido que a Rúa… se encadra dentro do recinto intra-
muros da Cidade de Lugo, que foi declarado Conxunto Histórico Artístico por
Decreto 443/1973, do 22 de febreiro, polo que goza da condición de Ben de Inte-
rese Cultural. É igualmente obvio que a empresa actora levou a cabo obras de
explanación en… devandita rúa sen contar coa previa e preceptiva autorización
da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo a través da Comisión
Territorial do Patrimonio Histórico de Lugo. Autorización que, ademais, debe ser
previa tamén á concesión da licencia municipal ó non estar definitivamente apro-
bado o Plan Especial de Protección da devandita zona afectada pola Declaración
de Ben de Interese Cultural. Coa súa actuación a entidade demandante infrinxiu
o previsto no artigo 25 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, en canto dispón que os
propietarios, posuidores e demais titulares de dereitos reais sobre bens integran-
tes do Patrimonio Cultural de Galicia están obrigados a conservalos, coidalos e
protexelos debidamente para asegura–la súa integridade e evita–la súa perda,
destrucción ou deterioro; tal infracción aparece tipificada no artigo 91.h) e san-
cionada no artigo 95.2 da expresada lei, conceptuándose como falta grave e cas-
tigándose con sanción pecuniaria de 10.000.0001 pesetas a 25.000.000 pesetas.
Cuarto: …En consecuencia, ó terense realizado obras en ben de interese cultural,
sen ter obtido a oportuna e preceptiva licencia oficial, provocando con iso o grave

rán depositarse os materiais e a documentación escrita ou gráfica comple-
mentaria correspondente.

3 As autorizacións resolveranse nun prazo de 2 meses. Pasado este tempo
sen autorización expresa, entenderanse desestimadas as solicitudes.
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deterioro de restos arqueolóxicos que fan inviable a súa conservación in situ e sen
que poida entenderse que a declaración de finalización das investigacións arqueo-
lóxicas implique a autorización simultánea para a continuación das obras proxec-
tadas, é polo que, constituíndo tal conducta a grave infracción apuntada, axeita-
damente castigada co mínimo da sanción pecuniaria prevista legalmente, proce-
de desestima–lo recurso formulado».

• En relación ó sentido negativo do silencio administrativo no procedemento de
autorización para a realización e dirección de actividades arqueolóxicas, véxase o
artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunida-
de Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común (DOG núm. 135, do 12 de xullo).

• A Sentencia do 10 de maio de 2003 da Sala 1ª do Tribunal Supremo, recolle no seu
fundamento xurídico segundo: «…O cambio de criterio xurisprudencial que ha de
producirse resulta válido sempre que non supoña un cambio arbitrario dos prece-
dentes, pois ha de terse en conta o principio constitucional de seguridade xurídi-
ca (artigo 9.3º da Constitución). Non se impide que os Tribunais podan alterar o
seu criterio e con eso superar e poder integrar resolucións anteriores. Para iso, o
novo rumbo ha de ser razoablemente fundado e ha de resultar patente que exis-
te un novo cambio de criterio, conforme declara a Sentencia do Tribunal Consti-
tucional do 3 de xuño de 2002.
A maiores razóns, o concepto moderno de nomofilaxis permite poñe–la casación
o servicio dunha xurisprudencia innovadora, «coherente e responsable», sempre
no marco da legalidade e en búsqueda da uniformidade».

Capítulo III. Desenvolvemento da actividade

Artigo 9. Responsabilidade na dirección
O arqueólogo director dos traballos terá as seguintes responsabilidades:

1 Asumir persoalmente a dirección deles, podendo nomear un axudante de
dirección que reúna os requisitos especificados no artigo 5 cando, excep-
cionalmente, teña que ausentarse. Esta substitución deberá serlle notifi-
cada á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

2 De forma excepcional e por causas motivadas, a Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural, logo de informe dos servicios técnicos, poderá autoriza–lo cambio do
titular na dirección dos traballos.

3 Executa–los traballos de acordo co proxecto aprobado e a autorización
concedida.
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4 Comunica–las datas de comezo e final da actividade.

5 Os achados de singular relevancia aparecidos no transcurso da execución
do proxecto, deberán ser comunicados axiña á Administración competen-
te, que tomará as medidas de protección oportunas para a súa salvagarda.

6 Remitir, ó remate da actividade, a relación nominal do persoal técnico que
participou nos labores arqueolóxicos.

7 Realiza–lo rexistro e documentación da actividade, e inventario de materiais.

8 Deposita–los materiais, e demais documentación complementaria, no lugar, prazo
e forma que indique a Administración competente.

9 Presenta–los informes e memorias dentro dos prazos establecidos neste
decreto.

Artigo 10. Informes sobre a actuación arqueolóxica.

1 Informe valorativo. Considérase informe valorativo un avance dos resulta-
dos das actuacións arqueolóxicas, incluíndo a descrición dos traballos e a
documentación gráfica necesaria, para poder avalia–lo interese deles e
adopta–las medidas oportunas. O prazo da súa presentación non poderá
excede–los 10 días, unha vez rematada a actuación.

O informe valorativo solicitarase nas actuacións preventivas, de rescate e de
conservación e revalorización do patrimonio.

2 Informe preliminar. Considérase informe preliminar aquel que inclúe a
descrición dos traballos realizados, documentación gráfica (planimetría,
fotografías e diapositivas), e as conclusións preliminares. O prazo da súa
presentación non poderá pasar dun mes unha vez rematada a actuación.

O informe preliminar solicitarase nas actuacións derivadas dun programa de
investigación.

3 Calquera permiso de prospección comportará a obriga de elaborar ou
actualiza–los datos dos depósitos arqueolóxicos cubrindo modelos norma-
tivizados, que deberán ser entregados no prazo dun mes dende o remate
do traballo de campo.
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4 Os directores das actividades arqueolóxicas que non presenten os informes
e os datos citados no punto anterior non poderán ser beneficiarios de
novas autorizacións ata que reparen esa omisión.

Artigo 11. Memorias sobre a actuación arqueolóxica

1 Memoria técnica. Considérase memoria técnica o conxunto de documen-
tos necesarios para reflectir todo o proceso de traballo seguido de acordo
cos obxectivos do proxecto aprobado, describir e interpreta–lo rexistro
arqueolóxico xerado e os resultado globais da actuación, acompañado
todo iso da documentación gráfica necesaria. Así mesmo, deberá incluír
unha síntese para a súa publicación pola Consellería de Cultura e Comuni-
cación Social.
A memoria técnica solicitarase en tódolos proxectos, agás nos derivados
de actuacións vinculadas a un programa de investigación.
O prazo para a súa presentación será ata un máximo de 6 meses, unha vez
rematada a actuación. No mesmo prazo deberá presentarse copia da acta
de depósito dos materiais arqueolóxicos, o seu inventario e demais docu-
mentación complementaria.

2 Memoria interpretativa. Considérase memoria interpretativa aquela que
integra, ademais dos mesmos contidos da memoria técnica, os estudios
parciais e analíticos de detalle con especial referencia ós obxectivos for-
mulados no proxecto de investigación aprobado. Así mesmo, deberá inclu-
ír unha síntese para a súa publicación pola Consellería de Cultura e Comu-
nicación Social.
A memoria interpretativa solicitarase en tódalas actuacións vinculadas a
un programa de investigación.
O prazo para a súa presentación será ata un máximo de 12 meses, unha
vez rematada a actuación. No mesmo prazo deberá presentarse copia da
acta de depósito dos materiais arqueolóxicos, o seu inventario e demais
documentación complementaria.

3 En calquera caso, o director poderá solicitar, ó remate da actividade, a
substitución da obriga de presenta–la memoria técnica pola presentación
dunha memoria de interpretación, para o que deberá acompañar solicitu-
de razoada que inclúa as fontes de financiamento, e os medios materiais
e técnicos cos que conta. No caso de aprobarse esta substitución, o prazo
de entrega estenderase ata un máximo de 12 meses dende o remate da
actividade para presenta–la memoria e a acta de depósito de materiais.
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4 Unha memoria é considerada aceptada se a Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural non lle comunica calquera obxeción ó autor no tempo de tres
meses dende a súa presentación.

5 Os directores das actividades arqueolóxicas que non presenten as memorias
descritas, non poderán ser beneficiarios de novas autorizacións ata que
non reparen esta omisión. No caso de que o director incumpra esta obriga,
a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pode, para efectos de permiti–la
continuidade dos estudios afectados pola actuación, ordena–lo depósito
nun museo público do material de estudio xerado pola actuación.

6 Co fin de concreta–la estructura e contido das memorias descritas neste
artigo a Consellería de Cultura e Comunicación Social poderá emiti–las ins-
truccións que considere necesarias.

Artigo 12. Depósito de materiais

1 Os bens materiais procedentes das actuacións arqueolóxicas autorizadas,
debidamente siglados e clasificados en relación co contexto deposicional
e cultural, xunto co seu inventario, así como toda a documentación escri-
ta e gráfica que permita o adecuado tratamento museográfico dos fon-
dos, deberán ser depositados, nos prazos establecidos neste decreto, no
museo que a Administración designe na concesión da autorización, tendo
en conta a súa proximidade ó lugar do achado e as circunstancias que
fagan posible a súa adecuada conservación e a mellor función cultural e
científica. Ata que os obxectos sexan entregados nos devanditos centros,
ó titular da autorización seranlle aplicables as normas de depósito legal.

2 Nos procesos de consolidación e restauración preventiva das pezas reali-
zados antes do seu ingreso no museo empregaranse métodos e materiais
que non supoñan procesos irreversibles e serán debidamente documenta-
dos. Esta documentación figurará como anexo ó inventario.

3 O responsable legal do museo estenderá acta de depósito dos materiais e
da documentación que reciba de parte do director do proxecto, na que se
recollerán as condicións relativas á propiedade intelectual da información
depositada.
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Artigo 13. Consulta de documentación5

Unha vez depositados os materiais e presentada a memoria correspondente a
cada actuación, quedarán á disposición do público en xeral, nas condicións
que se determinen, co fin de facilitar outros estudios e investigacións.

Artigo 14. Dereitos de publicación.

1 A Consellería de Cultura e Comunicación Social terá dereito prioritario de
publicación da memoria nun prazo de dous anos, de acordo co disposto no
RDL 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
propiedade intelectual regularizando, aclarando e harmonizando as dispo-
sicións legais sobre a materia, no caso de proxectos que conten co seu finan-
ciamento, podendo renunciar a esta prioridade en favor do seu director.
Respecto de tales intervencións, calquera publicación total ou parcial dos
resultados, tanto ó longo da execución coma no prazo especificado no
apartado anterior, deberá ser previamente autorizada pola Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural.

2 No suposto de actividades arqueolóxicas realizadas sen financiamento da
Consellería de Cultura e Comunicación Social, a publicación total ou par-
cial dos resultados, deberá ser, en todo caso, comunicada polo director da
actividade á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Artigo 15. Inspección e control sobre as actividades arqueolóxicas
autorizadas.

1 Tódolos proxectos autorizados poderán ser inspeccionados e controlados
pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

2 Con carácter específico a Consellería de Cultura e Comunicación Social
poderá designar técnicos para exerce–los seguintes labores de inspección
e control:

a. Comproba–lo correcto desenvolvemento dos traballos segundo o pro-
xecto autorizado, así como o cumprimento das condicións da autoriza-
ción e da lexislación de aplicación.

5 • Véxanse as notas ó artigo 82 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cul-
tural de Galicia. Texto reproducido neste libro (§4º.).



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§19º

b. Establece–las medidas que sexan necesarias para un axeitado desen-
volvemento dos traballos.

c. Supervisa–lo proceso de extracción, manipulación e almacenamento
dos materiais recuperados no transcurso dos traballos.

d. Aqueloutras que poidan ser ordenadas pola Consellería de Cultura e
Comunicación Social.

Artigo 16. Suspensión e revogación
O incumprimento por parte do director do proxecto do establecido nos arti-
gos 10º,11º e 12º e nos apartados 6 a 9 do artigo 9º, poderá dar lugar á impo-
sibilidade de acceder a novas autorizacións. Así mesmo, o incumprimento do
establecido nos apartados 1 a 5 do artigo 9º, poderá carreta–la suspensión ou
revogación da autorización en curso.

Capítulo IV. Comisión Técnica de Arqueoloxía

Artigo 17. Comisión Técnica de Arqueoloxía
En virtude do establecido no artigo 7.2º da Lei 8/1995, do Patrimonio Cultu-
ral de Galicia, establécese a composición e funcionamento da Comisión Téc-
nica de Arqueoloxía.

1 A Comisión Técnica de Arqueoloxía estará composta por 10 membros
nomeados polo Conselleiro de Cultura e Comunicación Social por propos-
ta do director xeral de Patrimonio Cultural:

a. Presidente: o director xeral de Patrimonio Cultural.
b. Vocais permanentes: os subdirectores da Dirección Xeral de Patrimo-

nio Cultural, e o xefe do Servicio de Arqueoloxía.
c. Vocais: 5 membros de recoñecido prestixio no ámbito do patrimonio

arqueolóxico.
d. Un funcionario do Servicio de Arqueoloxía que desempeñará as fun-

cións de secretario.

2 A Comisión Técnica de Arqueoloxía reunirase por solicitude do director
xeral de Patrimonio Cultural cantas veces o considere oportuno.

3 Son funcións da comisión Técnica de Arqueoloxía:

a. Emitir informe, cando así o solicite o director xeral de Patrimonio Cul-
tural, sobre cantas disposicións se proxecten dictar para a protección,
defensa e investigación do patrimonio arqueolóxico galego.
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b. Proporlle ó director xeral de Patrimonio Cultural a adopción de cantas
medidas xulgue a comisión necesarias para protexer, defender, investi-
gar e divulga–lo patrimonio arqueolóxico de Galicia. 

c. Dictaminar acerca de cantas cuestións e propostas lle sexan someti-
das polo director xeral de Patrimonio Cultural.

4 Os vocais non permanentes serán nomeados por un prazo de dous anos.

5 En tanto en canto a comisión non elabore as normas de funcionamento
interno, e para o non regulado, haberá que aterse ó disposto no capítulo
II do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común sobre
órganos colexiados.

Disposición derrogatoria
Quedan derrogados a Orde do 17 de marzo de 1988, pola que se reestruc-
tura a Comisión Técnica de Arqueoloxía (DOG núm. 73, do 19 de abril de
1988), o Decreto 62/1989, do 31 de marzo, polo que se regula a actividade
arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 86, do 5 de
maio de 1989), e todas aquelas disposicións do mesmo ou inferior rango no
que se opoñan total ou parcialmente ó disposto neste regulamento.

Disposicións derradeiras 

Primeira
Autorízase o conselleiro de Cultura e Comunicación Social para dicta–las nor-
mas necesarias para o desenvolemento e a execución deste decreto.

Segunda
O presente decreto entrará en vigor ós vinte días da súa publicación no Dia-
rio Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 
Dez de xullo de mil novecentos noventa e sete.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura e Comunicación Social
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O depósito legal é o instrumento normativo que permite recoller exemplares dos
materiais impresos ou audiovisuais de todo tipo realizados en Galicia, reproduci-
dos en calquera soporte e por calquera procedemento para a difudión pública.
As transferencias asumidas pola Xunta de Galicia en materia de depósito
legal, contidas no Real decreto 1634/1980, do 31 de xullo, implican poñer
baixo a responsabilidade das institucións propias de Galicia a tarefa que com-
porta a recolla de materiais, a información e a estatística sobre estes, facili-
tando ademais as medidas necesarias para desenvolver este labor.
Todo isto vén contribuír, en primeiro lugar, a potencia–la formación e elabora-
ción dos catálogos de materiais producidos en Galicia, dentro das normas xerais
establecidas; en segundo lugar, a divulgar e coñecer a nosa producción e, en ter-
ceiro lugar, indirectamente, a potencia–la nosa producción e a súa utilización.
A producción bibliográfica constitúe un indicador do nivel cultural e científi-
co dun país e é, ademais, fonte informativa de gran valor para o investigador;
por iso, recolle–la bibliografía producida e informar sobre ela é un obxectivo
primordial dunha sociedade desenvolvida:
Isto cómpre predicalo tamén dos outros materiais non bibliográficos que se
recollen polo depósito legal e que hai que catalogar, conservar e divulgar por
representaren a manifestación da cultura no seu sentido máis amplo.
Con este decreto unifícase a normativa existente ata este momento na mate-
ria: o Decreto 36/1991, do 1 de febreiro, polo que se establecen as normas que
regulan o funcionamento do depósito legal en Galicia, e a Orde do 13 de
febreiro de 1992, pola que se desenvolve o anterior.
Por todo o exposto, por proposta do conselleiro de Cultura, Comunicación
Social e Turismo e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa
reunión do día un de febreiro de dous mil un,

DISPOÑO:

Artigo 1. Materiais obxecto de depòsito legal

1 Son obxecto de depósito legal tódolos escritos, estampa, imaxes e compo-
sicións musicais producidos en Galicia en exemplares múltiples con fins de
difusión, feitos por procedementos mecánicos, químicos ou de calquera
outra natureza.

2 O depósito legal comprende, xa que logo:

a. Libros, calquera que sexa o seu contido, forma e impresión, estean ou
non destinados á venda.
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b. Folletos, entendendo por tales os impresos cun número de páxinas
maior de catro e non superior a cincuenta, con características seme-
llantes ás sinaladas no parágrafo anterior. Inclúense neste concepto as
separadas de artigos que teñan paxinación propia.

c. Follas impresas, con fins de difusión, que non constitúan propaganda
esencialmente comercial.

d. Publicacións periódicas tales como anuarios, revistas e diarios.
e. Partituras musicais.
f. Gravados: láminas soltas, láminas de calendarios, estampas, cromos,

postais de Nadal e anuncios artísticos.
g. Carteis anunciadores de espectáculos, festas e demais actos públicos,

tanto relixiosos coma profanos, anunciadores de artigos comerciais,
sempre que leven gravados artísticos ou textos explicativos literarios,
bandos e edictos.

h. Mapas e planos.
i. Postais ilustradas.
j. Naipes.
k. Diapositivas destinadas á difusión e venda.
l. Impresión ou gravacións sonoras realizadas por calquera procedemen-

to ou sistema empregado na actualidade ou no futuro.
m. Produccións cinematográficas, tanto de tipo argumental coma docu-

mental, en calquera formato e duración e vídeos.
Microformas destinadas á difusión ou venda en tódalas súas varieda-
des, calquera que sexa o seu soporte ou formato.

ñ. Ficheiros de datos lexibles polo ordenador, cando os datos se comuni-
can por medio de calquera soporte, lexible por máquina ou de forma
visual, con fins de difusión ou venda.

Artigo 2. Exclusión

1 Quedan excluídos da obriga de constituí–lo depósito legal os seguintes
impresos:

a. Selos de correos.
b. Impresos de carácter social ou particular, invitacións de voda, bautizos,

necrolóxicas, tarxetas de visita, carnés de identidade, títulos, diplomas
e outros, sempre que non leven gravados artísticos e texto literario.

c. Impresos de carácter comercial que non teñan gravados artísticos nin
textos explicativos de carácter técnico ou literario.
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d. Impresos de oficina.
e. Publicacións realizadas por ordes relixiosas que non pasen do ámbito

da súa comunidade.
f. Carteis anunciadores de artigos comerciais que non teñan gravados

artísticos.

2 Nos casos de dúbida, o centro directivo competente en materia de depó-
sito legal, segundo a estructura orgánica da consellería competente en
materia de cultura, determinará a obrigatoriedade de constituí–lo depósi-
to de certos materiais.

Artigo 3. Xestión
O depósito legal en Galicia estará xestionado, segundo determina a Lei
14/1989, do 11 de outubro, de bibliotecas, desde o Centro Superior Bibliográ-
fico de Galicia. Contará con oficinas en cada unha das delegacións provinciais
da consellería competente en materia de cultura e coa oficina local de Vigo.

Artigo 4. Presentación de exemplares

1 Unha vez rematada a obra obxecto de depósito, as oficinas que xestionan
o depósito legal recollerán os materiais que se especifican a seguir e
daránlle–lo destino que se sinala en cada caso:

a. Das obras xuxeitas ó ISBN recolleranse cinco exemplares: un para a
biblioteca pública provincial onde estea a oficina de depósito legal, un
para o Centro Superior Bibliografía de Galicia en Santiago de Compos-
tela e outros tres para a Biblioteca Nacional do Estado.

b. Das obras non suxeitas ó ISBN recolleranse catro exemplares: un para a
biblioteca pública provincial onde estea a oficina de depósito legal,
outro para o Centro Superior Bibliográfico de Galicia en Santiago de
Compostela e os outros dous para a Biblioteca Nacional do Estado.

c. No caso das obras sonoras ou de imaxes, microformas e ficheiros de
datos lexibles polo ordenador, o productor entregará tres exemplares,
dous dos cales serán depositados no Centro Superior Bibliográfico e o
terceiro seralle remitido á Biblioteca Nacional do Estado. 

2 As oficinas de depósito legal enviarán mensualmente ós lugares anterior-
mente especificados os exemplares correspondentes.
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3 No momento de recibi–los exemplares recollidos neste artigo, os respon-
sables da oficina de depósito legal cubrirán un impreso de recepción por
duplicado. Unha das copias seralle entregada ó depositante como xustifi-
cación da entrega.

4 A oficina de depósito legal anotará a data da entrega no libro de rexistro
e máis na ficha do depositante. Posteriormente enviará á unidade compe-
tente en materia do libro e bibliotecas do correspondente centro directi-
vo unha das copias do impreso de recepción xuntando o exemplar de
depósito. Outro tanto fará coa biblioteca nodal sita na localidade respec-
tiva, á que se destinará en depósito un exemplar de cada obra. Estes enví-
os realizaranse mensualmente.

5 Os exemplares depositados que se encontren defectuosos serán devoltos
ó impresor para seren substituídos por outros en perfecto estado.

6 No que respecta á dispensa de presentación do número regulamentario de
exemplares no caso das obras de bibliófilo, actuarase coforme o disposto
no artigo 40.4 do Real decreto de transferencias 163/1980,do 31 de xullo.

Artigo 5. Obriga de constitución do depósito legal

1 A obriga de constituí–lo depósito legal das obras expresadas no artigo 1
correspóndelle ó impresor, tratándose de impresos e, dunha maneira sub-
sidiaria, ó editor e ó autor. Nas outras clases de obras esta obriga compé-
telle ó productor.
No caso de interviren diversos impresoes ou productores, será responsable
o impresor ou o productor da parte principal, sen quedaren exentos da
responsabilidade subsidiaria os outros impresores ou productores implica-
dos. Para estes efectos enténdese como a parte principal o texto.

2 Os editores de prensa diaria, revistas, publicacións periodistas e obras en fas-
cículos, non obstante a obriga legal de efectuaren o depósito dos exempla-
res regulamentarios, inscribirán a súa publicación na oficina do depósito
legal correspondente unha soa vez e baixo un só número de depósito legal.

Artigo 6. Gratuitade
O depósito legal será gratuíto e deberá constituírse nas oficinas que se deter-
minan no artigo terceiro deste decreto.
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Artigo 7. Constitución do depósito legal
A constitución do depósito legal realizarase:

a. Número de depósito: cando a obra estea próxima ó seu remate, o
impresor ou o productor solicitará na oficina correspondente a asigna-
ción provisional do número do depósito no impreso oficial que se lle
facilitará para o efecto. O responsable da oficina devoveralle ó solic-
tante unha copia da solicitude na que fará consta–lo número de depó-
sito legal asignado. Unha vez asignado o número do depósito, a obra
deberá ser finalizada e publicada dentro do prazo de sesenta días
naturais. Se rematado este prazo a obra non foi publicada, farase unha
nova solicitude demandando unha prórroga ou comunicando a anula-
ción do número reservado. A solicitude de prórroga será resolta favo-
rablemente por un período improrrogable doutros sesenta días natu-
rais. Acabado este período, o número será anulado e se a oficina
correspodente do depósito non recibiu noticia neste sentido, iniciara-
se o pertinente expediente sancionador.

b. Entrega dos exemplares da obra : dentro do prazo de trinta días natu-
rais despois do remate da obra, o solicitante entregará na oficina
correspondente os exemplares, completos e en perfecto estado, que
han constituí–lo depósito. A oficina de depósito legal facilitará xustifi-
cante de entrega, no que se farán consta–los datos do libro rexistrado
e o cumprimento desta obriga legal.

Artigo 8. Número de depósito legal

1 A impresión do número de depósito legal figurará de forma clara e visible,
segundo as seguintes normas:

a. Nos libros e folletos, o números de depósito legal figurará na mesma
folla de impresión do ISBN, no reverso da portada ou da anteportada.

b. Na prensa diaria e revistas en formato periódico, o número de depósi-
to legal figurará na cabeceira de cada exemplar, nas revistas con por-
tada e formato libre figurará no reverso da portada ou anteportada.

c. Os demais impresos levarán o número de depósito legal nun lugar ben
visible.

d. En postais, cromos ou estampas, o número de depósito legal imprimi-
rase no reverso da ilustración.

e. Os discos e compactos levarán impresos o número de depósito legal na
etiqueta central da placa e na cuberta de cada disco.
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f. As cintas magnetofónicas que porten etiqueta levarán nela o número
de depósito legal. Nos demais casos este imprimirase na cuberta.

g. Nas películas e vídeos faranse constar de forma ben visible os datos de
depósito legal, de xeito que estas poidan lerse ó seren proxectadas

h. Os diferentes tomos dunha obra unitaria levarán todos un mesmo
número de depósito legal, aínda que non leven o mesmo número de
ISBN. De non seren impresos todos a un tempo, nin pola mesma
imprenta, é responsabilidade do impresor do primeiro tomo solicita–lo
número de depósito legal que llo comunicará ó editor para que este
llelo comunique, pola súa banda, ós impresos do volume ou volumes
restantes. Neste sentido, os editores son os responsables dos sucesivos
volumes dunha mesma obra e terán que engadi–lo número que lle
corresponde a cada volume. Polo que se refire ás publicacións en serie
numeradas, cada número será considerado, para os efectos de depósi-
to legal, como unha unidade independente.

i. As separatas de artigos de revista, con paxinación propia, levarán o
mesmo número de depósito legal que a publicación onde aparece o
texto. Farase consta–la abreviatura sep entre a sigla da cidade e o
número de depósito legal.

j. Nas coleccións lexislativas que sucesivamente publiquen suplementos
de follas inrtercambiables, suxeitas igualmente a depósito legal, man-
terase o número de depósito legal da publicación básica.

k. As segundas e as sucesivas edicións dunha obra requiren novos núme-
ros de depósito legal, así como as reimpresións con variacións, por
pequeñas que estas sexan. As reimpresións sen variacións ninguna con-
servarán o mesmo número de depósito legal da súa anterior impresión,
tendo a obriga os productores de entregar na oficina de depósito legal
correspondente un exemplar declarando o número de exemplares da
tiraxe para elabora–la estatística da producción editorial galega.

l. Nas microformas faranse consta–los datos do depósito legal de xeito
que se recoñezan visible e claramente ó seren visualizadas, e imprimi-
ranse na cuberta.

m. Nos ficheiros de datos lexibles polo ordenador faranse consta–los datos
de depósito legal de forma que aparezan visible e claramente o acce-
so a eles ó seren visualizados na pantalla.

2 Unha vez asignado o número de depósito legal, a obra deberá estar fina-
lizada no prazo previsto no artigo 7 deste decreto. No caso de non rema-
tarse a obra nos prazos esixidos, o solicitante poderá pedir unha prórroga
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nas condicións sinaladas no citado artigo utilizando o impreso que para tal
efecto a propia oficina lle facilitará. De non ter previsto remata–la obra,
renunciará ó número asignados, que se anulará.

3 Os números de depósito legal anulados non serán concedidos a outras
publicacións.

4 O número de depósito legal imprimirase segundo as instruccións que se
indican a seguir:

Poñerase en primeiro lugar o depósito legal ou a abreviatura D.L. seguido
destas tres partes:

a. Siglas da oficina xetora: C para A Coruña, LU para Lugo, OU para
Ourense, PO para Pontevedra e VG para Vigo.

b. Número de orde dentro do ano na oficina que corresponda.
c. Ano que corresponda á numeración. No caso de que a impresión do ano

prexudique dalgunha maneira o solicitante, este pode obter autoriza-
ción para substituí–lo número arábigo do ano pola súa clave, que será
facilitada pola oficina de depósito legal. Considérase 1958 como ano I,
por se–la data en que se implantou o actual sistema de depósito legal.

Artigo 9. Comprobación

1 O centro directivo competente segundo a estructura orgánica da conselle-
ría competente en materia de cultura e, se é o caso, as oficinas de depósi-
to legal, deberán comproba–lo cumprimento do previsto neste decreto.

2 As oficinas de depósito legal recollerán o número de exemplares obxecto
de depósito remitidos polos depositantes e encargaranse da súa inspec-
ción, comprobando que sexan orixinais e non fotocopias, que estean com-
pletos e en perfecto estado, que a cantidade entregada sexa a que corres-
ponde segundo o artigo 4 deste decreto, que os datos do libro de rexistro
coincidan cos que aparecen na publicación e que a impresión do número
se realice no lugar correcto.

Artigo 10. Expedientes e sancións

1 Naqueles casos en que se comprobe a existencia de infraccións en materia
de depósito legal, de acordo co previsto na normativa aplicable, as ofici-
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nas de depósito legal formalizarán a acta correspondente, que deberán
remitir ó Centro Superior Bibliográfico de Galicia para ser elevado ó cen-
tro directivo competente, que, se precede, formalizará o expediente para
determina–la responsabilidade en que se puidese incorrer. A oficina noti-
ficaralle á empresa o inicio do expediente de sanción, ó cal se xuntará un
prego de cargos, para que no prazo de oito días hábiles a partir do seguin-
te ó da súa recepción formule o oportuno prego de descargos coa achega
das probas que interesen ó seu dereito.
Transcorrido o prazo de oito días sen que a empresa formule alegación
ninguna e, en todo caso, dentro dos dez días seguintes ó da recepción do
prego de descargos formulado en tempo hábil, o delegado provincial da
consellería competente en materia de cultura elevará ó titular do centro
directivo competente a correspondente proposta de sanción ou sobrese-
mento, segundo proceda. En todo caso, a empresa poderá interpoñer
recurso de alzada perante o conselleiro competente en materia de cultu-
ra no prazo dun mes, contado a partir da notificación da sanción.

2 Os editores, vendedores ou distribuidores incorrerán nas responsabilida-
des previstas neste artigo cando posúan para a venda ou distribución
exemplares de obras suxeitas a depósito legal que carezan do número
correspondente.

3 As oficinas de depósito legal darán conta á unidade competente en mate-
ria do libro e bibliotecas do correspondente centro directivo das revistas e
diarios que cesen na súa publicación.

Artigo 11. Rexistro e catalogación
A unidade competente en materia do libro e bibliotecas do corespondente
centro directivo rexistrará os materiais entregados no libro de rexistro, inclui-
raos no ficheiro de impresores e productores e encargarase da súa cataloga-
ción e posterior tratamento.

Artigo 12. Inscrición
A oficina de depósito legal inscribirá a obra no libro de rexistro e na ficha de
productores correspondente ó solicitante.

Disposición adicional

Única
O cumprimento das obrigas establecidas neste decreto será requisito impres-
cindible para a obtención de subvencións ou axudas para a producción de cal-
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quera tipo de material bibliográfico, convocadas pola Comunidade Autóno-
ma de Galicia; este requisito debe figurar nas correspondentes convocatorias.

Disposición derrogatoria

Única
Quedan derrogadas as seguintes normas: o Decreto 36/1991, do 1 de febrei-
ro, polo que se establecen as normas que regulan o funcionamento do depó-
sito legal en Galicia, e a Orde do 13 de febreiro de 1992, pola que se desen-
volve o Decreto 36/1991, do 1 de febreiro.

Disposicións derradeiras

Primeira
Facúltase o conselleiro competente en materia de cultura para que dicte as
disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución deste decreto.

Segunda
Este decreto entrará en vigor ós vinte días da súa publicación no Diario Ofi-
cial de Galicia.

Santiago de Compostela,
un de febreiro de dous mil un.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo
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O Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en
materia do Camiño de Santiago (DOG, núm. 36, do 20 de febreiro),
modificado polo Decreto 209/2002, do 13 de xuño (DOG núm. 121,
do 25 de xuño)

Na exposición de motivos da Lei 3/1996, do 10 de maio, do Protección dos Cami-
ños de Santiago, xa se recoñecía a existencia dunha abundante lexislación dis-
persa e de carácter regulamentario sobre o Camiño e foi a necesidade dunha
lexislación integradora de máximo rango a que xerou a promulgación da dita lei.
Facíase preciso, xa que logo, trasladar ó eido regulamentario ese espírito inte-
grador co obxecto de que a estructura organizativa disposta pola Xunta de
Galicia para dar satisfacción ó mandato do lexislador de promoción do coñe-
cemento e difusión do patrimonio histórico–cultural ligado ó Camiño de San-
tiago tivese un axeitado desenvolvemento. Deste xeito establécese no capítu-
lo I o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, constituído
por persoas de prestixio internacional e recoñecida competencia no campo da
investigación, promoción e difusión do Camiño de Santiago, como órgano de
colaboración coa Consellería Cultura, Comunicación Social e Turismo, a cal
dirixirá e coordinará as súas actuacións nesta materia a través da Subdirección
da Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago, unidade á que se dedica o
capítulo II, contando tamén para esta tarefa coa empresa de capital público
en forma de sociedade anónima recollida no capítulo III, S.A. de Xestión do
Plan Xacobeo. Como mecanismos de actuación axeitados para desenvolve–las
competencias asignadas establécense nos capítulos IV ó VI o Rexistro de Enti-
dades de Promoción do Camiño de Santiago, o procedemento para a decla-
ración de interese para a promoción do Camiño de Santiago a todas aquelas
actividades e proxectos que contribúan efectivamente á promoción del e,
finalmente, as normas de utilización dos albergues da rede pública. En defi-
nitiva, refúndese no presente decreto a seguinte normativa:

– Decreto 344/1992, do 26 de novembro, polo que se establecen as nor-
mas de utilización da rede de albergues previstas no Plan Xacobeo.

– Orde do 30 de marzo de 1993 pola que se fai pública a rede de albergues
do Camiño de Santiago no ámbito territorial da Comunidade Autónoma
de Galicia, procedéndose á súa actualización.

– Decreto 224/1994, do 2 de xuño, polo que se crea o Rexistro de Enti-
dades de Promoción do Camiño de Santiago, agás o seu artigo 1.

– Decreto 245/1994, do 23 de xuño, polo que se regula o procedemento
para que determinadas actividades e proxectos obteñan a declaración
de interese para a promoción do Camiño de Santiago.
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– Decreto 169/1994, do 2 de xuño, polo que se crea o Comité Internacio-
nal de Expertos do Camiño de Santiago, agás o seu artigo 1, e o Decre-
to 325/1996, do 26 de xullo, polo que se modifica o anterior.

– Orde do 21 de xaneiro de 1995, pola que se aproba o Regulamento de
funcionamento e réxime interior do Comité Internacional de Expertos
do Camiño de Santiago.

Por todo isto é polo que, por proposta do conselleiro de Cultura, Comunica-
ción Social e Turismo e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia
na súa reunión do día un de febreiro de dous mil un, 

DISPOÑO1:

Capítulo I. Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago. 

Sección 1ª. Finalidade, composición e funcións. 

Artigo 1. Finalidade
O Comité de Expertos do Camiño de Santiago é o órgano de colaboración da
consellería competente no relativo ó Camiño de Santiago, nas cuestións que
se lle presenten en relación a ese ben, patrimonio da humanidade. 

Artigo 2. Composición

1 O comité estará formado por: 

a. Nove vocais, designados polo conselleiro que teña atribuídas as com-
petencias relativas ó Camiño de Santiago, entre persoas de prestixio
internacional e recoñecida competencia no campo da investigación,
promoción e difusión do Camiño de Santiago. 

b. Un secretario, que será o xerente de promoción do Camiño de Santiago. 

2 O presidente será elixido polos vocais do comité entre os seus membros. 

3 Tamén haberá un vicepresidente que será elixido por maioría simple dos
seus membros. 

1 • Véxase a Lei 3/1996, do 10 de maio, do Protección dos Camiños de Santiago. Texto
reproducido neste libro (§5º.).
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4 O cargo de membro do comité non será remunerado. 

Artigo 3. Funcións
Son funcións do comité:

a. A análise e investigación dos temas directamente relacionados co
Camiño de Santiago.

b. O fomento e publicacións sobre temas xacobeos.
c. A organización de xornadas, congresos, seminarios e simposios que

acorde a consellería competente no referente ó Camiño de Santiago,
coa finalidade de estudiar e promocionar internacionalmente o Cami-
ño de Santiago. 

Sección 2ª. Sede e normas de funcionamento interno 

Artigo 4. Domicilio
O domicilio do comité fíxase para tódolos efectos na Xerencia de Promoción
do Camiño de Santiago da consellería competente na materia. 

Artigo 5. Representación 
A representación oficial do comité soamente poderá ser exercida polo presi-
dente. No caso de vacante, ausencia, enfermidade ou outra causa legal, o pre-
sidente será substituído polo vicepresidente do comité. 

Artigo 6. Funcións do presidente 
Correspóndelle ó presidente: 

a. Acorda–la convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias e
fixa–la orde do día. 

b. Presidi–las sesións e modera–los debates. 
c. Dirimi–los empates co seu voto de calidade. 
d. Exercer tódalas funcións inherentes á condición de presidente do comité. 

Artigo 7. Funcións dos vocais do comité
Correspóndelles ós vocais do comité: 

a. Recibi–la convocatoria da reunión, acompañada da orde do día,
podendo introducir propostas de temas para a súa inclusión nela, se
ben a documentación deberá estar en poder da secretaría do comité
cinco días antes de cada sesión. 
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b. Participar nos debates das sesións exercendo o seu dereito ó voto e
expresando o sentido deste, de modo xustificado. 

c. Formular rogos e preguntas. 
d. Obte–la información necesaria para o desenvolvemento da súa función. 
e. Exerce–las demais funcións que sexan inherentes á súa condición. As

funcións inherentes á condición de vocal do comité son indelegables. 

Artigo 8. Funcións do secretario
Ó secretario correspóndelle: 

a. Asistir ás reunións con voz, pero sen voto. 
b. Efectua–la convocatoria das sesións por orde do presidente e cita–los

seus membros. 
c. Recibi–los actos de comunicación, notificacións, peticións de datos, rec-

tificacións ou calquera outra clase de escritos dos que teña coñecemento.
d. Redacta–las actas das sesións e despacho de asuntos. 
e. Expedir certificacións das consultas ou dos acordos. 
f. As demais funcións que lle sexan inherentes á súa condición de secretario. 

Artigo 9. Quórum de constitución do comité
Para a válida constitución do comité para efectos de celebración das sesións
en primeira convocatoria requirirase a presencia da metade dos seus mem-
bros e do presidente e secretario ou persoas que os substitúan, en todo caso.
De non poderen reunirse en primeira convocatoria, por seren insuficientes os
membros asistentes, quedará convocada automaticamente para unha hora
máis tarde, no mesmo lugar coa mesma orde do día, bastando a asistencia
dun tercio dos seus membros e, en todo caso, do presidente e do secretario
ou persoas que os substitúan.

Artigo 10. Sesións do comité

1 As sesións do comité celebraranse na cidade de Santiago de Compostela,
se ben con carácter excepcional poderán celebrarse noutras cidades da
Unión Europea. 

2 Celebrarase unha sesión ordinaria cada trimestre e en cada unha delas
fixarase a data da seguinte. As sesións extraordinarias convocaranse por
orde do presidente en casos de urxencia ou necesidade. 
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Artigo 11. Convocatorias das reunións
As convocatorias das reunións efectuaranse sempre por escrito e cunha ante-
lación de quince días naturais para as sesións ordinarias e de cinco días para
as sesións extraordinarias. As convocatorias especificarán o día, hora e lugar
de celebración da reunión así como a orde do día e irán acompañadas da
documentación necesaria para o seu estudio polos membros do comité. 

Artigo 12. Asuntos fóra da orde do día 
Non poderá ser obxecto de debate ningún tema que non figure na orde do
día, agás que por razóns de urxencia e estando presentes tódolos membros
do comité, emitan o seu voto favorable por maioría. 

Artigo 13. Adopción dos acordos
Os acordos serán adoptados por maioría simple. 

Artigo 14. Acta das sesións
De cada sesión que se celebre levantará acta o secretario, especificando os
asistentes á reunión, a orde do día, circunstancias de lugar e tempo nas que
se celebraron, puntos principais da deliberación e contido dos acordos.Tamén
figurarán as solicitudes dos membros do comité, os votos contrarios, as abs-
tencións e os votos favorables. Os membros que discrepen do acordo adopta-
do poderán formular voto particular por escrito no prazo de 48 horas, que se
incorporará ó texto aprobado. A acta levantada polo secretario será someti-
da para a súa aprobación na mesma ou na seguinte reunión do comité. 

Artigo 15. Certificacións dos acordos
Os que acrediten a titularidade dun interese lexítimo poderán dirixirse ó
secretario para que lles sexa expedida certificación dos acordos. 

Artigo 16. Comisións de traballo
Co fin de axiliza–lo traballo do comité e para aproveitar ó máximo o princi-
pio de especialidade, estableceranse unhas comisións de traballo compostas,
polo menos, por tres membros. Poderán incorporarse a elas outros especialis-
tas que, sen seren membros do comité, pola súa calidade profesional se con-
sideren necesarios para a consecución dos obxectivos das comisións. Estes
especialistas terán o carácter de invitados á comisión. As comisións de traba-
llo que se crearán son as seguintes: 

a. Comisión de exposicións. 
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b. Comisión de publicacións. 
c. Comisión de peregrinaxe actual e camiños. 
d. Comisión de audiovisuais. O comité, sempre por unanimidade e en

razón das súas necesidades, poderá crear calquera outra. 

Artigo 17. Comisión executiva
Créase unha comisión executiva para atende–la tramitación de asuntos en
casos de urxencia ou necesidade que estará composta polo presidente, o
secretario e dous vocais sinalados polo comité. 

Capítulo II. Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago

Artigo 18. Funcións
A Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago é o órgano administrativo
ó que lle corresponden, directamente ou a través da Sociedade Anónima de
Xestión do Plan Xacobeo, a dirección e coordinación das actuacións da con-
sellería competente na materia en todas aquelas cuestións relativas ó Camiño
de Santiago e, especialmente, exercerá as seguintes funcións: 

a. A conservación e posta en valor do Camiño de Santiago en Galicia. 
b. A promoción do Camiño de Santiago, incluídas as actividades de ani-

mación. 
c. A xestión da imaxe corporativa do Xacobeo que redunde na promo-

ción do Camiño de Santiago, así como a elaboración e publicación de
estatísticas, sen prexuízo das competencias do Instituto Galego de Esta-
tística sobre o Camiño de Santiago e todo aquilo que redunde na pro-
moción do Camiño de Santiago. 

d. A coordinación da rede de albergues e o complexo do Monte do Gozo. 
e. As relacións do Camiño de Santiago cos concellos de Galicia, coas

comunidades autónomas do Camiño de Santiago e os seus concellos,
coa Admistración central e demais institucións públicas e privadas, par-
ticularmente con institucións relixiosas e asociacións de amigos do
Camiño de Santiago. 

f. A promoción da artesanía e o deseño relacionados co Camiño de San-
tiago, así como outras actividades que signifiquen a súa vinculación co
Camiño de Santiago e sexan parte complementaria del. 

g. A divulgación científica do Camiño de Santiago a través de publica-
cións, congresos, seminarios, exposicións e outros.h) A programación
da participación da Comunidade Autónoma nas exposicións universais. 
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Artigo 19. Estructura da Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago
Para o desenvolvemento das súas funcións, a Xerencia de Promoción do Cami-
ño de Santiago estructúrase da seguinte forma: O xerente de Promoción do
Camiño de Santiago con rango de subdirector xeral. Esta xerencia podrá ser
provista con persoal funcionario con rango de subdirector xeral ou en réxime
de contratación temporal de conformidade co Real Decreto 1382/1985, do 1
de agosto. O servicio de promoción do Camiño de Santiago, ó que lle corres-
ponden as seguintes funcións: 

a. Actividades de delimitación física dos camiños, así como a súa sinaliza-
ción e información. 

b. Recuperación e rehabilitación do trazado físico dos camiños e dotación
dos albergues. 

c. Accións de dinamización referidas á poboación local dos camiños,
incluídas as actividades de animación. 

d. Organización de actos culturais de tema xacobeo e elaboración e edi-
ción de material informativo e promocional. 

e. Accións de promoción e cooperación en relación co tema xacobeo e os
camiños de Santiago. 

Capítulo III. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

Artigo 20. Natureza e obxecto
A empresa S.A. de Xestión do Plan Xacobeo ten forma de sociedade anónima,
capital integramente público e está a cargo da Xunta de Galicia. Constitúen o
obxecto da sociedade as actividades relacionadas co Xacobeo que se relacio-
nan nos seus estatutos, entre outras: 

a. A conservación, rehabilitación e recuperación do Camiño. 
b. A organización dos premios Xacobeo. 
c. Contratación, divulgación, promoción e difusión de representacións

teatrais. 
d. Contratación, divulgación, promoción e difusión de concertos musicais. 
e. A promoción da artesanía e o deseño relacionados co Camiño de Santiago. 
f. Centro servidor de datos de Galicia. 
g. Construcción, mantemento, reparación e xestión da rede de albergues. 
h. Os convenios con concellos e institucións relixiosas. 
i. A producción cinematográfica e audiovisual. 
j. Actos de patrocinio. As actividades integrantes do obxecto social pode-
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rán ser realizadas pola sociedade, xa directamente xa indirectamente,
mediante a titularidade de accións ou participacións de sociedades de
obxecto idéntico ou análogo, ou mediante calquera outra forma admi-
tida en dereito. 

Capítulo IV. Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago

Artigo 21. Obxecto
O Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago dependente da
consellería que teña atribuídas as competencias no relativo ó Camiño de Santia-
go, ten a finalidade de levar a cabo actuacións conxuntas, facilitar información
recíproca e calquera outra forma de colaboración no concernente ó Camiño. 

Artigo 22. Adscrición funcional e orgánica 
O rexistro adscríbese á Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago á que
deberán dirixirse as solicitudes de inscrición nel. 

Artigo 23. Requisitos das entidades
Para a súa inscrición no rexistro, as entidades solicitantes deberán ter como
finalidade, expresamente e prioritariamente reflectida nos seus estatutos, a
recuperación, conservación e promoción do Camiño de Santiago, así como a
difusión da cultura derivada deste. 

Artigo 24. Voluntariedade da inscrición 
A inscrición no rexistro é, pola súa finalidade, voluntaria, mais será condición
indispensable para poder recibi–las subvencións que regulamentariamente se
determinen e para o outorgamento de convenios coa consellería competente
en materia do Camiño de Santiago. 

Artigo 25. Libros do rexistro 
No rexistro levaranse os seguintes libros e instrumentos: 

a. Libro diario de presentación de documentos. 
b. Libro rexistro de inscrición das entidades. 
c. Índice alfabético das entidades, no que se indicará o folio rexistral

onde consten inscritas. 
d. Arquivo no que se conservará un exemplar de tódolos documentos que

se presenten. 
e. Calquera outro que se coide necesario para o bo funcionamento do

rexistro. 
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Artigo 26. Documentación para a inscrición

1 A solicitude de inscrición no rexistro farase en escrito formulado conforme
o modelo que figura no anexo I do presente decreto e deberá ir acompa-
ñada da seguinte documentación: 

a. Denominación e domicilio da entidade co número de teléfono e fax de
contacto. 

b. Escritura de constitución e estatutos nos que deberá acreditarse a fina-
lidade descrita no artigo 23º. 

c. Réxime económico e financiamento. 
d. Certificado de inscrición no rexistro ou rexistros correspondentes

nacionais ou internacionais. No caso de que a entidade solicitante sexa
estranxeira, deberá acredita–la súa inscrición ou visado polo fedatario
ou organismo competente no seu Estado. 

e. Composición do órgano de dirección, con expresión individualizada
dos seus membros indicando nome, cargo, DNI, domicilio e teléfono e
fax de contacto. 

f. Documento acreditativo do CIF ou equivalente no estranxeiro. g)
Memoria xustificativa das actividades desenvolvidas nos últimos anos e
proxecto de actividades inminentes no futuro.

2 O encargado do rexistro poderá reclamar dos solicitantes cantos datos e
antecedentes coidase necesario para xulgar sobre a procedencia da devan-
dita inscrición. 

3 No caso de que as entidades solicitantes figuren inscritas en calquera
outro rexistro de ámbito nacional ou internacional, deberán indicar este
extremo ó presenta–la solicitude de inscrición. 

Artigo 27. Inscrición

1 Presentada a solicitude de inscrición, anotarase a súa presentación no Libro
diario e o encargado do rexistro procederá, no prazo de cinco días, a exami-
na–la documentación presentada para comprobar se se cumpren os requisi-
tos esixidos polo presente decreto e as disposicións que o desenvolvan. 

2 No caso de que a documentación que se presente coa solicitude de inscri-
ción sexa correcta, efectuarase a inscrición no libro rexistro, expedindo
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unha certificación acreditativa de tal extremo na que conste a data dela e
o número de rexistro asignado no prazo de trinta días.

3 De observarse defectos na documentación, daráselle un prazo de trinta
días para que se emenden os defectos observados. Transcorrido o devan-
dito prazo sen seren corrixidos, a solicitude de inscrición será denegada. 

Artigo 28. Cancelación

1 Procederá a cancelación da inscrición no rexistro cando a entidade deixe
de cumpri–los requisitos esixidos polo presente decreto e as disposicións
que o desenvolvan e, en todo caso, cando se extinga a súa personalidade
xurídica ou se disolva a entidade. 

2 A cancelación poderase acordar de oficio ou por instancia de parte inte-
resada por resolución do órgano encargado do rexistro logo da instrucción
do oportuno expediente no que será oído, en todo caso, o representante
legal da entidade, de non ser este quen solicite a cancelación. 

Artigo 29. Natureza do rexistro

1 O rexistro é público. A publicidade do seu contido farase mediante mani-
festación dos seus libros e documentos que constan no arquivo ou
mediante certificación expedida polo seu encargado.

2 O solicitante de datos que consten no rexistro deberá acreditar por escri-
to a súa personalidade e o seu interese especificando os extremos que pre-
tende examinar ou dos que se solicite certificación. 

3 Os datos que consten no rexistro poderanse utilizar con fins estatísticos. 

Capítulo V. Procedemento de declaración de interese para a promoción do
Camiño de Santiago (artigo do 30 ó 35) 

(Derrogado expresamente polo Decreto 209/2002, do 13 de xuño, DOG núm.
121, do 25 de xuño)
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Capítulo VI. Normas de utilización da rede de albergues

Artigo 36. Ocupación 

1 Poderán utiliza–la rede de albergues integrada no Plan Xacobeo tódalas
persoas que acudan en peregrinación a Santiago de Compostela.

2 A orde de prelación para a ocupación dos albergues será a que se esta-
blece a seguir: 

a. Os peregrinos de a pé ou con limitacións físicas. 
b. Os peregrinos a cabalo. 
c. Os peregrinos en bicicleta. 
d. As persoas que viaxen en coches de apoio. 

3 As prazas ocuparanse ó chegaren os peregrinos ós albergues, sen que en
ningún caso se admita a posibilidade de realizar reservas previas.

Artigo 37. Dereitos
Con carácter gratuíto prestaranse ós peregrinos os seguintes servicios: 

– A utilización das instalacións do albergue. 
– Servicio de información. 
– Caixa de urxencia.
– Cortes para os cabalos, aínda que o mantemento das monturas será

por conta dos peregrinos. Dispoñerán, así mesmo, logo do aboamento
do seu importe, dos servicios de lavado de roupa e teléfono. 

Artigo 38. Deberes
A utilización por parte dos peregrinos das instalacións dos referidos albergues
estará suxeita ó cumprimento das condicións seguintes: 

– A estadía nos albergues será dunha soa noite, salvo en caso de enfer-
midade ou outra causa de forza maior. 

– A porta dos albergues pecharase ás 23 horas. 
– Os albergues serán abandonados antes das 10 horas da mañá. 
– Para respecta–lo descanso, as luces apagaranse ás 23.30 horas, con

excepción das zonas comúns. 
– Os usuarios deberán de coida–las instalacións coa debida dilixencia,

deixándoas ordenadas, limpas e recollendo, para o efecto, o lixo nos
correspondentes contedores. 
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– Non poderá malgastarse a auga nin a luz. 
– Para seca–la roupa utilizaranse exclusivamente os tendais. 

Artigo 39. Incumprimento dos deberes
O incumpremento dos deberes prescritos no artigo anterior, así como calque-
ra conducta susceptible de ser considerada como perturbadora do bo funcio-
namento dos albergues, facultará os seus responsables para compeli–los
infractores ó abandono daqueles, sen prexuízo da esixencia de responsabili-
dades, incluída a prohibición do uso de calquera outro albergue da rede. 

Artigo 40. Enumeración dos albergues
Integran a rede de albergues do Plan Xacobeo os sinalados no anexo II do pre-
sente decreto. 

Disposición adicional 

Única
Nos termos que se especifican no anexo II deste decreto, exceptúanse do réxi-
me xeral de utilización os albergues de Triacastela e Ribadiso, que polas súas
particularidades e para o seu mellor aproveitamento, se dedicarán a estadía
rural co obxectivo de dinamiza–la oferta das respectivas zonas nos aspectos
paisaxísticos, de sendeirismo ou deportes vinculados á natureza. A explotación
das zonas dedicadas a estadía rural realizarase mediante o sistema de conve-
nio que será outorgado pola Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.

Disposición derrogatoria

Única
Quedan derrogadas as seguintes normas: o Decreto 344/1992, do 26 de
novembro, polo que se establecen as normas de utilización da rede de alber-
gues previstas no Plan Xacobeo; a Orde do 30 de marzo de 1993 pola que se
fai pública a rede de albergues do Camiño de Santiago no ámbito territorial
da Comunidade Autónoma de Galicia; o Decreto 224/1994, do 2 de xuño, polo
que se crea o Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago,
agás o seu artigo 1; o Decreto 245/1994, do 23 de xuño, polo que se regula o
procedemento para que determinadas actividades e proxectos obteñan a
declaración de interese para a promoción do Camiño de Santiago, agás o seu
artigo 3 polo que se crea o Rexistro de Actividades; o Decreto 169/1994, do 2
de xuño, polo que se crea o Comité Internacional de Expertos do Camiño de
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Santiago, agás o seu artigo 1; o Decreto 325/1996, do 26 de xullo, polo que se
modifica o anterior; e a Orde do 21 de xaneiro de 1995, pola que se aproba o
Regulamento de funcionamento e réxime interior do Comité Internacional de
Expertos do Camiño de Santiago. 

Disposicións derradeiras

Primeira
Facúltase o conselleiro competente en materia de promoción do Camiño de
Santiago, para que dicte as disposicións necesarias para o desenvolvemento e
execución do presente decreto. 

Segunda
Este decreto entrará en vigor ós vinte días da súa publicación no Diario Ofi-
cial de Galicia. 

ANEXO II 
Rede de albergues do Camiño de Santiago en Galicia2

Camiño francés 
O Cebreiro (Pedrafita do Cebreiro), Hospital (Pedrafita do Cebreiro),
Triacastela (Triacastela), Calvor (Sarria), Sarria (Sarria), Barbadelo
(Sarria), Ferreiros (Paradela), Portomarín (Portomarín), Gonzar (Porto-
marín), Vendas de Narón (Portomarín), Ligonde (Monterroso), Palas de
Rei (Palas de Rei), O Mato (Casanova) (Palas de Rei), Melide (Melide),
Ribadiso (Arzúa), Arzúa (Arzúa), Santa Irene (O Pino), Arca (O Pino),
Monte do Gozo (Santiago de Compostela). 

Camiño de Fisterra–Muxía
Negreira (Negreira), Dumbría (Dumbría), Fisterra (Fisterra). 

Camiño do norte: ruta da costa 
Ribadeo (Ribadeo), Lourenzá (Lourenzá), Vilalba (Vilalba), Baamonde
(Begonte), Sobrado dos Monxes (Sobrado). 

2 • Dende o ano 2001 incorporáronse á Rede de Albergues os seguintes: Camiño Fran-
cés: Escola de Ligonde (Ligonde); Camiño do Norte: Mondoñedo (Mondoñedo)
e Vía da Prata: Camping Medelo (Silleda), Bendoiro (Lalín) e Vedra (Vedra).
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Camiño do norte: ruta do interior 
O Cádavo (Baleira), Lugo (Lugo).

Camiño inglés 
Bruma (Mesía), Miño (Miño), Neda (Neda). 

Camiño portugués
Tui (Tui), O Porriño ( O Porriño), Redondela (Redondela), Pontevedra
(Pontevedra), Padrón (Padrón), Teo (Teo). 

Vía da Prata 
A Gudiña (A Gudiña) Verín «Casa del asistente» (Verín), Monterrei
«Hospital de Peregrinos» (Monterrei), Laza (Laza), Sandiás (Sandiás),
Vilar de Barrio (Vilar de Barrio), Xunqueira de Ambía (Xunqueira de
Ambía), Ourense (Ourense), Cea (Cea). 

Estadía rural de Ribadiso

I. Localización. 
O albergue de Ribadiso está situado nun predio de 11.895 m, sito na
beira do Camiño de Santiago ó seu paso pola aldea de Ribadiso, no
municipio de Arzúa na provincia da Coruña. 

II. Delimitación da zona dedicada a estadía rural. 
Do conxunto das construccións que compoñen este lugar de acollida,
dedicaranse á estadía rural o apartamento do pavillón de usos comúns
e quince camas máis do centro. 

III. Servicios comúns. 
Dado o carácter aberto das edificacións, na medida do preciso para o
seu adecuado uso, a zona de albergue e da estadía rural compartirán
servicios e instalacións.

Estadía rural de Triacastela 

I. Localización. 
O albergue de Triacastela está situado nun predio de 14.177 m sito na
beira do Camiño de Santiago ó seu paso polo municipio de Triacastela,
na provincia de Lugo. 
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II. Delimitación da zona dedicada a estadía rural. 
Do conxunto das construccións que compoñen este lugar de acollida,
dedicaranse a estadía rural a edificación existente con anterioridade á
rehabilitación do devandito conxunto.

III. Servicios comúns. 
Dado o carácter aberto das edificacións, na medida do preciso para o
seu adecuado uso, a zona de albergue e da estadía rural compartirán
servicios e instalacións».
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As normas básicas para a correcta utilización dos elementos gráficos represen-
tativos do Xacobeo 2004 están recollidas nun manual propiedade exclusiva da
Xunta de Galicia a través da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.
Faise preciso, polo tanto, normalizar e delimita–lo uso da identidade corpo-
rativa do Xacobeo 2004 coa finalidade de que se respecte de tal xeito que non
se poidan producir interpretacións libres que modifiquen os seus límites ou
conduzan ó uso indebido da imaxe.
Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Comunicación Social
e Turismo e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reu-
nión do día vintetrés de outubro de dous mil tres,

DISPOÑO:

Artigo 1
Os departamentos da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos e
empresas públicas, sen prexuízo da observancia do vixente código de identi-
ficación corporativa, utilizarán como elementos adicionais os símbolos do
Xacobeo 2004, reflectidos no correspondente manual básico, que figura como
anexo deste decreto, en tódalas súas accións de comunicación audiovisuais,
escritas ou plásticas.

Artigo 2
A Sociedade Anónima de Xestión do PLan Xacobeo facilitará a información
xeral sobre a regulación, medidas de protección e outorgamento de licencias
para a utilización da identidade corporativa do Xacobeo 2004.
Non se permitirá a utlización da identidade corporativa Xacobeo 2004 en acti-
vidades comerciais, salvo licencia concedida previamente pola Sociedade Anó-
nima de Xestión do Plan Xacobeo, e no seu uso para fins non lucrativos ou
para actuacións non susceptibles de producir beneficios deberá constar expre-
samente a autorización por escrito da dita sociedade.
A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo non responderá en ningún
caso das infraccións dos dereitos de propiedade industrial e intelectual nin
dos actos de competencia desleal nos que poidan incorre–los peticionarios.

Artigo 3
As solicitudes para a utilización dos símbolos representativos do Xacobeo 2004
dirixiranse á Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, sendo esta empre-
sa a competente para outorga–las correspondentes licencias e autorizacións.
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Artigo 4 
A Xunta de Galicia fomentará o emprego polas entidades locais galegas gale-
gas dos símbolos xacobeos nos mesmos termos que o Goberno galego.

Disposicións derradeiras

Primeira
Facúltase o conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo para o
desenvolvemento e execución do presente decreto.

Segunda
Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela,
vintetrés de outubro de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo
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A grande importancia cultural e histórica da celebración do «Ano Santo Xaco-
beo 2004» determinou a necesidade de establecer na disposición adicional
segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrati-
vas e da orde social, un marco xurídico adecuado que promova as iniciativas
encamiñadas á celebración de tal acontecemento.

Mediante dita disposición adicional establécese un conxunto de incentivos
fiscais cuxa correcta aplicación require unha determinación completa e con-
creta dos requisitos que han reunir os investimentos e gastos que se queiran
acoller a ditos incentivos, así como determinar a canle procedemental ade-
cuada á que han de se axustar as persoas e entidades que leven a cabo os
investimentos e gastos.

Por iso, este real decreto, en desenvolvemento do disposto nos apartados seis
e oito.2 da disposición adicional segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro,
de medidas fiscais, administrativas e da orde social, establece as condicións
que han de cumprir os investimentos en elementos do inmobilizado material
e en obras de rehabilitación de edificios e outras construccións para poder
acollerse ós beneficios fiscais. Tamén desenvolve os requisitos establecidos
pola disposición adicional segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de
medidas fiscais, administrativas e da orde social, en relación cos gastos de pro-
paganda e publicidade de proxección plurianual, que, en todo caso, deberán
promover o acontecemento e obter a aprobación previa do «Consello Xaco-
beo». Así mesmo, defínense as actividades de carácter artístico, cultural, cien-
tífico ou deportivo cuxa realización pode dar dereito á bonificación na cota
do Imposto sobre Actividades Económicas, e precísanse os casos en que unha
empresa ou entidade desenvolve exclusivamente os obxectivos do «Ano
Santo Xacobeo 2004» para ter dereito, por iso, á bonificación que se estable-
ce en relación cos impostos e taxas locais.

Polo que fai referencia ó procedemento, este articúlase a través de dous trá-
mites fundamentais: por un lado, as certificacións expedidas polo «Consello
Xacobeo» mediante as que se acredita que os investimentos e gastos realiza-
dos se enmarcan no conxunto de plans e programas de actividades do acon-
tecemento, e, por outro lado, o recoñecemento previo pola Administración
tributaria competente do dereito á aplicación dos beneficios fiscais establecidos. 

De acordo co anterior, este real decreto estructúrase en tres capítulos: o pri-
meiro, dedicado a regular os requisitos esixidos para a aplicación dos benefi-
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cios fiscais; o segundo establece os aspectos procedementais; e o terceiro, que
recolle o réxime de mecenado prioritario.

Na súa virtude, a proposta do Ministro de Facenda, coa aprobación do Minis-
tro de Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e previa deli-
beración do Consello de Ministros na súa reunión do día 11 de xullo de 2003,

DISPOÑO:

Capítulo I. Beneficios fiscais aplicables a «Ano Santo Xacobeo 2004»

Artigo 1. Contido e ámbito de aplicación1

1 Este real decreto desenvolve o previsto na disposición adicional segunda da
Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, relativa ós beneficios fiscais aplicables ó «Ano Santo Xacobeo 2004».

2 Os investimentos e actividades con dereito á aplicación dos beneficios fis-
cais serán os establecidos neste capítulo.

3 O recoñecemento previo do dereito dos suxeitos pasivos a aplicar tales
beneficios tramitarase conforme ó procedemento recollido no capítulo II
deste real decreto.

Artigo 2. Investimentos en elementos do inmobilizado material e en
obras de rehabilitación de edificios e outras construccións

1 De acordo co disposto no apartado dous.l.a) da disposición adicional
segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis-
trativas e da orde social, os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades
poderán deducir da cota íntegra do imposto o 15 por cento dos investi-
mentos que, efectuados nos termos municipais enumerados no anexo
deste real decreto, se realicen en cumprimento dos plans e programas de
actividades establecidos polo «Consello Xacobeo» e consistan en elemen-
tos do inmobilizado material novos, sen que, en ningún caso, se conside-
ren como tales os terreos.
Entenderase que non están realizados en cumprimento dos plans e pro-
gramas de actividades establecidos polo «Consello Xacobeo» os investi-

1 • Texto reproducido no §7º.
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mentos efectuados polas empresas subministradoras para a instalación ou
ampliación de servicios de telecomunicacións, tendido eléctrico, abastece-
mento de auga, gas ou outros subministros, agás que se realicen en:

a. Municipios cun número de habitantes inferior a 5.000.
b. Municipios cun número de habitantes igual ou superior a 5.000 e infe-

rior a 10.000, cuxo número de entidades singulares de poboación sexa
superior á media de entidades singulares de poboación de tódolos
municipios comprendidos no Camiño de Santiago, segundo os datos
incluídos no censo de poboación de 1997 correspondente ó ano 2001
do Instituto Nacional de Estatística.

A estes efectos, o concepto de entidade singular de poboación será o defi-
nido na Resolución de 1 de abril de 1997, da Presidenta do Instituto
Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial, pola
que se dictan instruccións técnicas ós concellos sobre a xestión e revisión
do padrón municipal, que foi publicada, por disposición da Resolución de
9 de abril de 1997, da Subsecretaría do Ministerio da Presidencia, no Bole-
tín Oficial do Estado de 11 de abril de 19972.

2 De acordo co disposto no apartado dous.1.b) da disposición adicional
segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis-
trativas e da orde social, os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades
poderán deducir da cota íntegra do imposto o 15 por cento dos investi-
mentos que, efectuados nos termos municipais citados no anexo deste real
decreto, se realicen en cumprimento dos plans e programas de actividades
establecidos polo «Consello Xacobeo» e consistan en obras de rehabilita-
ción de edificios e outras construccións que reúnan os requisitos estableci-
dos na normativa estatal sobre financiamento de actuacións protexidas en
materia de vivenda, vixente no momento de execución das obras de reha-
bilitación, e que contribúan a realzar o espacio físico afectado pola referi-
da disposición adicional.

3 As obras de construcción e rehabilitación de edificacións a que se refiren
os apartados anteriores deberán cumprir, ademais, as normas arquitectó-

2 • Segundo a Resolución do 17 de decembro de 2003, do Instituto Nacional de Esta-
tística (BOE do 30 de decembro), «a media de entidades singulares de poboación
de tódolos municipios comprendidos no Camiño de Santiago é 41,55».
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nicas e urbanísticas que, ó respecto, poidan establecer os respectivos con-
cellos e o «Consello Xacobeo», circunstancia que se deberá acreditar
mediante a correspondente licencia de obras.

4 A efectos da aplicación destes incentivos, entenderase que os investimen-
tos a que se refiren os apartados 1 e 2 anteriores se enmarcan nos plans e
programas de actividades establecidos polo «Consello Xacobeo» cando
teñan entrado en funcionamento antes do 31 de agosto de 2004 e obti-
vesen a correspondente certificación acreditativa a que se refire o artigo 8.

5 A aplicación da deducción regulada neste artigo estará suxeita, en todo
caso, ás normas establecidas no apartado dous.2 da disposición adicional
segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis-
trativas e da orde social.

Artigo 3. Gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual

1 De acordo co disposto no apartado dous.l.c) da disposición adicional
segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis-
trativas e da orde social, os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades
poderán deducir da cota íntegra do imposto o 15 por cento dos investi-
mentos que se realicen en cumprimento dos plans e programas de activi-
dades establecidos polo «Consello Xacobeo» e consistan na realización, en
España ou no estranxeiro, de gastos de propaganda e publicidade de pro-
xección plurianual que sirvan directamente para a promoción do «Ano
Santo Xacobeo 2004» e reciban a aprobación do «Consello Xacobeo»
anteriormente citado.

2 A efectos do previsto no apartado anterior, considerarase que os gastos de
propaganda e publicidade cumpren os requisitos sinalados en dito apar-
tado cando reúnan as condicións sinaladas nos parágrafos seguintes:

a. Que consistan en:
1. A producción e edición de material gráfico ou audiovisual de promo-

ción ou información, consistente en folletos, carteis, guías, vídeos,
soportes audiovisuais ou outros obxectos, sempre que sexan de distri-
bución gratuíta e sirvan de soporte publicitario do acontecemento.

2. Os gastos en que incorran as empresas para a instalación ou mon-
taxe de pavillóns específicos, en feiras nacionais e internacionais,
nos que se promova turisticamente o «Ano Santo Xacobeo 2004».
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3. A realización de campañas de publicidade do acontecemento,
tanto de carácter nacional como internacional.

4. A cesión polos medios de comunicación de espacios gratuítos para
a inserción polo «Consello Xacobeo» de anuncios dedicados á pro-
moción do «Ano Santo Xacobeo 2004».

b. Que sirvan directamente para a promoción do «Ano Santo Xacobeo
2004» porque o seu contido favoreza a divulgación da celebración do
acontecemento.

A base da deducción será o importe total do investimento realizado cando
o contido do soporte publicitario se refira de modo esencial á divulgación
da celebración do «Ano Santo Xacobeo 2004». En caso contrario, a base
da deducción será o 25 por cento do investimento realizado.

3 Ós efectos indicados nos apartados anteriores, será necesario que, con
carácter previo á realización das actividades publicitarias a que alude o
apartado 2, estas reciban a aprobación e a cualificación do «Consello
Xacobeo» sobre o contido do soporte publicitario, na que se indicará
expresamente se dito contido se refire ou non de modo esencial á divul-
gación do «Ano Santo Xacobeo 2004». A estes efectos deberá presentarse
a correspondente solicitude na que se fará mención expresa da cualifica-
ción que se solicita, acompañando copia ou proxecto da campaña publici-
taria no soporte adecuado á natureza desta.
O «Consello Xacobeo» notificará a resolución no prazo de dous meses
desde a presentación da correspondente solicitude.
Se no prazo de dous meses desde a presentación de dita solicitude non se
tivese recibido requirimento ou notificación administrativa acerca desta,
entenderase producida a aprobación do gasto coa cualificación solicitada.
No suposto de que no escrito de solicitude non se fixese mención expresa
da cualificación que se solicita, entenderase que o contido do soporte
publicitario non se refire de modo esencial á divulgación da celebración
do «Ano Santo Xacobeo 2004».
O prazo para a presentación das solicitudes a que se refire este apartado
rematará o 15 de outubro de 2004.

4 Entenderase que os investimentos a que se refire este artigo se enmarcan
nos plans e programas do «Consello Xacobeo» cando as actividades publi-
citarias obtivesen a aprobación e a cualificación de dito Consello, de acor-
do co disposto no apartado anterior, e a correspondente certificación acre-
ditativa a que se refire o artigo 8.
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5 A aplicación da deducción regulada neste artigo estará suxeita, en todo
caso, ás normas establecidas no apartado dous.2 da disposición adicional
segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis-
trativas e da orde social.

Artigo 4. Beneficios fiscais no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
De acordo co disposto no apartado tres da disposición adicional segunda da
Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, os suxeitos pasivos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas que
exerzan actividades económicas en réxime de estimación directa poderán
aplicar as deduccións a que se refiren os artigos 2 e 3 anteriores, nos termos
e coas condicións previstas nos citados preceptos e na normativa reguladora
de dito imposto.

Artigo 5. Beneficios fiscais no Imposto sobre Transmisións Patrimo-
niais e Actos Xurídicos Documentados

De acordo co disposto no apartado catro da disposición adicional segunda da
Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, as transmisións patrimoniais suxeitas ó Imposto sobre Transmisións
Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados serán obxecto dunha bonifica-
ción do 95 por cento da cota cando os bens e dereitos adquiridos se destinen,
directa e exclusivamente, polo suxeito pasivo á realización dos investimentos
con dereito a deducción a que se refiren os artigos anteriores.

Artigo 6. Beneficios fiscais no Imposto sobre Actividades Económicas
e noutros impostos e taxas locais

1 De acordo co disposto no apartado cinco.1 da disposición adicional segun-
da da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas
e da orde social, os suxeitos pasivos do Imposto sobre Actividades Econó-
micas terán dereito a unha bonificación do 95 por cento nas cotas e recar-
gas correspondentes ás actividades de carácter artístico, cultural, científi-
co ou deportivo que deban ter lugar durante a celebración do «Ano Santo
Xacobeo 2004» e que o «Consello Xacobeo» certifique que se enmarcan
nos seus plans e programas de actividades.
A efectos do disposto no parágrafo anterior, entenderase que as activida-
des de carácter artístico, cultural, científico ou deportivo que poden ser
obxecto da bonificación son as comprendidas dentro da programación ofi-
cial do acontecemento que determinen a necesidade de causar alta e tri-
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butar polo epígrafe ou grupo correspondente das tarifas do imposto, de
modo adicional e con independencia da tributación polo Imposto sobre
Actividades Económicas que correspondese ata ese momento á persoa ou
entidade solicitante do referido beneficio fiscal.

2 De acordo co disposto no apartado cinco.2 da disposición adicional segun-
da da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas
e da orde social, as empresas ou entidades que desenvolvan exclusiva-
mente os obxectivos do «Ano Santo Xacobeo 2004» segundo certificación
do «Consello Xacobeo» terán dereito a unha bonificación do 95 por cento
en tódolos impostos e taxas locais que poidan recaer sobre as súas opera-
cións relacionadas con dito fin.
Entre os impostos a que se refire este apartado non se entenderán com-
prendidos o Imposto sobre Bens Inmobles e o Imposto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
A efectos do previsto neste apartado, entenderase que unha empresa ou
entidade desenvolve exclusivamente os obxectivos do «Ano Santo Xaco-
beo 2004» cando a actividade ou operación respecto á que se solicita o
beneficio fiscal se refira unicamente a actos de promoción e desenvolve-
mento da programación oficial do acontecemento.

Capítulo II. Procedemento para o recoñecemento dos beneficios fiscais

Artigo 7. Procedemento para o recoñecemento dos beneficios fiscais
pola Administración tributaria

1 O recoñecemento previo do dereito dos suxeitos pasivos á aplicación das
deduccións no Imposto sobre Sociedades e no Imposto sobre a Renda das
Persoas Físicas previstas nos artigos 2, 3 e 4 efectuarase polo órgano com-
petente da Axencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitude
do interesado.
A solicitude deberá presentarse polo menos 30 días naturais antes do ini-
cio do prazo regulamentario de declaración–liquidación correspondente ó
período impositivo en que deba producir efectos o beneficio fiscal cuxo
recoñecemento se solicita.
A dita solicitude deberá xuntárselle a certificación expedida polo «Conse-
llo Xacobeo» que acredite que os investimentos con dereito a deducción
ós que a solicitude se refire se realizaron en cumprimento dos seus plans
e programas de actividades.
O prazo máximo en que debe notificarse a resolución expresa do órgano
competente neste procedemento será de 30 días naturais desde a presen-
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tación da correspondente solicitude. O cómputo de dito prazo suspende-
rase, cando se requira ó interesado para que complete a documentación
presentada, polo tempo que medie entre a notificación do requirimento
e a presentación da documentación requirida.
Transcorrido o prazo a que se refire o parágrafo anterior sen que o inte-
resado teña recibido notificación administrativa acerca da súa solicitude,
entenderase outorgado o recoñecemento previo.

2 Para a aplicación da bonificación na cota do Imposto sobre Transmisións
Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados a que se refire o artigo 5, os
suxeitos pasivos unirán á declaración–liquidación de dito imposto a certi-
ficación expedida polo «Consello Xacobeo» na que conste o compromiso
do solicitante de que os bens e dereitos adquiridos se destinarán directa e
exclusivamente á realización de investimentos efectuados en cumprimen-
to dos seus plans e programas de actividades, así como copia da solicitude
formulada ante o órgano competente da Axencia Estatal de Administra-
ción Tributaria a que se refire o apartado 1 deste artigo en relación con
dito investimento.
Nos casos en que dita solicitude non fose presentada, farase constar esta
circunstancia na documentación que se xunte á declaración–liquidación
do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documen-
tados, debéndose achegar a copia daquela solicitude unha vez que teña
sido presentada.
O dereito á bonificación na cota do Imposto sobre Transmisións Patrimo-
niais e Actos Xurídicos Documentados quedará condicionado, sen prexuí-
zo das facultades de comprobación da Administración tributaria, ó reco-
ñecemento previo pola Axencia Estatal de Administración Tributaria do
dereito a que se refire o apartado 1 deste artigo.
O órgano competente de cada comunidade autónoma comunicará a iden-
tidade dos suxeitos pasivos que tivesen aplicado a bonificación ó Departa-
mento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tribu-
taria, que, á súa vez, comunicará a aquel as resolucións que se adopten
nos procedementos a que se refire o apartado 1 deste artigo en relación a
ditos suxeitos pasivos.

3 O recoñecemento previo do dereito dos suxeitos pasivos do Imposto sobre
Actividades Económicas á bonificación prevista no artigo 6.1 efectuarase
polos Concellos relacionados no anexo ou, no seu caso, polas entidades
que teñan asumida a xestión tributaria do imposto, a través do procede-



406

§23º. REAL DECRETO 895/2003, DO 11 DE XULLO

mento previsto no artigo 9 do Real Decreto 243/1995, de 17 de febreiro,
polo que se dictan normas para a xestión do Imposto sobre Actividades
Económicas e se regula a delegación de competencias en materia de xes-
tión censual de dito imposto, salvo no relativo á necesidade de esixir o
informe técnico preceptivo.

4 Para a aplicación das bonificacións previstas no artigo 6.2, relativas a
outros impostos e taxas locais, os suxeitos pasivos deberán presentar unha
solicitude ante as entidades que teñan asumida a xestión dos respectivos
tributos, á que unirán a certificación acreditativa do cumprimento do
requisito esixido no artigo 6.2, expedida polo «Consello Xacobeo».

5 O prazo máximo en que debe notificarse a resolución expresa do órgano
competente nos procedementos previstos nos apartados 3 e 4 deste artigo
será de dous meses desde a presentación da correspondente solicitude. O
cómputo de dito prazo suspenderase, cando se requira ó interesado para
que complete a documentación presentada, polo tempo que medie entre a
notificación do requirimento e a presentación da documentación requirida.
Transcorrido o prazo a que se refire o parágrafo anterior sen que o inte-
resado teña recibido notificación administrativa acerca da súa solicitude,
entenderase outorgado o recoñecemento previo.

6 O órgano que, segundo o establecido nos apartados anteriores, sexa com-
petente para o recoñecemento do beneficio fiscal poderá requirir ó «Con-
sello Xacobeo», ou ó solicitante, a achega da documentación a que se refi-
re o artigo 8.1, co fin de comprobar a concorrencia dos requisitos esixidos
para a aplicación do beneficio fiscal cuxo recoñecemento se solicita.

Artigo 8. Certificacións do «Consello Xacobeo»

1 Para a obtención das certificacións a que se refire este real decreto, os
interesados deberán presentar unha solicitude ante o «Consello Xaco-
beo», á que xuntarán a documentación suficiente relativa ás característi-
cas e finalidade do investimento ou actividade realizada.
O prazo para a presentación das solicitudes de expedición de certificacións
rematará o 15 de xaneiro de 2005.

2 O «Consello Xacobeo» emitirá, cando proceda, as certificacións solicitadas
segundo o establecido no apartado anterior, nas que se fará constar, polo
menos, o seguinte:
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a. Nome e apelidos, ou denominación social, e Número de Identificación
Fiscal do solicitante.

b. Domicilio fiscal.
c. Descrición do investimento ou actividade, e importe total do investi-

mento realizado.
d. Confirmación de que a actividade se enmarca ou o investimento se rea-

lizou en cumprimento dos plans e programas de actividades do «Con-
sello Xacobeo» para a celebración do «Ano Santo Xacobeo 2004».

e. No caso dos investimentos a que se refire o artigo 2.3, a confirmación
expresa de que as obras se realizaron en cumprimento das normas
arquitectónicas e urbanísticas que, ó respecto, poidan establecer os
concellos e o «Consello Xacobeo».

f. No caso dos investimentos regulados no artigo 3, confirmación expre-
sa de que os gastos de propaganda e publicidade foron aprobados
polo «Consello Xacobeo», de acordo co disposto no artigo 3.3.

g. No caso da certificación a que se refire o artigo 7.2, o compromiso do soli-
citante de que os bens e dereitos adquiridos se destinarán, directa e exclu-
sivamente, á realización de investimentos efectuados en cumprimento dos
plans e programas de actividades do «Ano Santo Xacobeo 2004».

h. Mención do precepto legal no que se establecen os incentivos fiscais
para os investimentos ou actividades a que se refire a certificación.

3 O prazo máximo en que deben notificarse as certificacións a que se refire este
artigo será de dous meses desde a presentación da correspondente solicitude.
Se no prazo de dous meses desde a presentación da solicitude non se reci-
bise requirimento ou notificación administrativa sobre ela, entenderase
cumprido o requisito a que se refire este artigo, podendo o interesado
solicitar á Administración tributaria o recoñecemento do beneficio fiscal,
segundo o disposto no artigo anterior, achegando copia selada da solicitude.

Artigo 9. Remisión das certificacións expedidas polo «Consello Xacobeo»
O «Consello Xacobeo» remitirá ó Departamento de Xestión Tributaria da
Axencia Estatal de Administración Tributaria, nos meses de xaneiro, abril,
xullo e outubro copia das certificacións emitidas conforme ó previsto neste
real decreto, para a súa ulterior remisión ós órganos de xestión competentes.
A remisión ó Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria da copia das certificacións expedidas polo «Consello Xacobeo»
efectuarase a partir do primeiro trimestre natural que finalice con posterioridade
á entrada en vigor desta disposición, e continuará ata o 30 de abril de 2005.
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Se o «Consello Xacobeo» non tivese emitido a certificación solicitada segun-
do o establecido no artigo anterior, deberá remitir copia da solicitude pre-
sentada polo interesado.

Artigo 10. Comprobación administrativa.
A Administración tributaria poderá comprobar o cumprimento dos requisitos
necesarios para a aplicación dos beneficios fiscais a que se refire este Real
Decreto e practicar, no seu caso, a regularización que resulte procedente.

Capítulo III. Réxime de mecenado prioritario

Artigo 11. Aplicación do réxime de mecenado prioritario.

1 O réxime de mecenado prioritario previsto no apartado un da disposición
adicional segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais,
administrativas e da orde social, será de aplicación ós programas e activi-
dades relacionados co «Ano Santo Xacobeo 2004», sempre que se aproben
polo «Consello Xacobeo» e se realicen polas entidades ou institucións con-
sideradas beneficiarias do mecenado en virtude do disposto no artigo 22
da Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins
lucrativos e dos incentivos fiscais ó mecenado.
A estes efectos, as citadas entidades deberán obter a correspondente cer-
tificación do «Consello Xacobeo», segundo o disposto no artigo 8, na que
se certifique que a actividade realizada se enmarca dentro dos plans e
programas aprobados por dito Consello.
De acordo co previsto no parágrafo segundo do apartado un da disposi-
ción adicional segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fis-
cais, administrativas e da orde social, elevaranse en cinco puntos as por-
centaxes de deducción establecidas con carácter xeral na Lei 49/2002, de
23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos
incentivos fiscais ó mecenado, en relación cos programas e actividades que
se realicen para tal acontecemento ata o final do período da súa vixencia.

2 De acordo co previsto no apartado seis da disposición adicional segunda
da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e
da orde social, as entidades e institucións ás que se refire o apartado ante-
rior expedirán, en favor dos achegantes, as certificacións xustificativas pre-
vistas no artigo 24 da Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das
entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ó mecenado, e remiti-
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rán ó «Consello Xacobeo», dentro dos dous meses seguintes á finalización
de cada exercicio, unha relación das actividades financiadas con cargo a
ditas achegas, así como copia das certificacións expedidas.

3 O «Consello Xacobeo» remitirá copia das certificacións recibidas, dentro
dos dous meses seguintes á súa recepción, á Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

Disposición transitoria

Única 
Investimentos realizados antes da entrada en vigor deste real decreto

1 Cando os investimentos a que se refire o apartado dous.1.c) da disposición
adicional segunda da Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais,
administrativas e da orde social, teñan sido realizados entre o 1 de xanei-
ro de 2003 e a data de entrada en vigor deste real decreto, a aprobación
e cualificación do «Consello Xacobeo» á que se refire o artigo 3 deste real
decreto incorporarase á certificación acreditativa emitida de acordo co
establecido no artigo 8.

2 Cando as transmisións patrimoniais ás que sexa de aplicación a bonifica-
ción prevista no apartado catro da disposición adicional segunda da Lei
53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, fosen realizadas entre o 1 de xaneiro de 2003 e a data de entrada
en vigor deste real decreto, e o suxeito pasivo non teña aplicado dita boni-
ficación na declaración–liquidación presentada, poderase solicitar a
correspondente devolución de ingresos indebidos desde o momento en
que concorran os requisitos que establece o artigo 7.2 deste real decreto
para a aplicación da mencionada bonificación.

Disposición final 

Primeira
Réximes tributarios forais
O previsto neste real decreto enténdese sen prexuízo dos réximes tributarios
forais de concerto e convenio económico en vigor, respectivamente, nos Terri-
torios Históricos do País Vasco e na Comunidade Foral de Navarra.
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Segunda
Entrada en vigor e ámbito de aplicación temporal

1 O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publica-
ción no «Boletín Oficial del Estado» e resultará aplicable ós investimentos,
operacións e actividades realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2003 que
cumpran os requisitos previstos na disposición adicional segunda da Lei
53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, e nesta norma.

2 O presente real decreto cesará na súa vixencia o 31 de decembro de 2004,
excepto os artigos referentes ás obrigas de emisión e remisión de certifi-
cados, que cesarán cando se ultime o seu cumprimento.

Dado en Madrid, a 11 de xullo de 2003.
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ANEXO
Relación de termos municipais do Camiño de Santiago, a efectos da
delimitación do ámbito territorial para a aplicación do réxime de
beneficios fiscais previstos para o «Ano Santo Xacobeo 2004».

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

PROVINCIA DE A CORUÑA

Abegondo, Ames, Arzúa, Betanzos, Boiro, Boimorto, Boqueixón,
Cabanas, Cambre, Carral, Cee, Corcubión, A Coruña, Culleredo,
Dodro, Dumbría, Fene, Ferrol, Fisterra, Mazaricos, Melide, Mesía,
Miño, Muxía, Narón, Neda, Negreira, O Pino, Ordes, Oroso, Pader-
ne. Padrón. A Pobra do Caramiñal. Pontedeume, Rianxo, Ribeira,
Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Teo,
Toques, Vedra.

PROVINCIA DE LUGO

Abadín, Baleira, Barreiros, Begonte, Castroverde, A Fonsagrada,
Friol, Guitiriz, Guntín, Lourenzá, Lugo, Mondoñedo, Monterroso,
Palas de Rei. Paradela, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Riba-
deo, Samos, Sarria, Trabada, Triacastela, Vilalba.

PROVINCIA DE OURENSE

Allariz, Amoeiro, Baños de Molgas, Castrelo do Val, Coles, Cualedro,
A Gudiña, Laza, A Mezquita, Monterrei, Oímbra, Ourense, Paderne
de Allariz, Piñor, Riós, San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea,
Sandiás, Sarreaus, Taboadela, Trasmiras, Verín, Vilamarín, Vilar de
Barrio, Vilardevós, Vilariño de Conso, Xinzo de Limia, Xunqueira de
Ambía.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Barro, Caldas de Reis, Cambados, Catoira, Dozón, A Estrada, O
Grove, A Illa de Arousa, Lalín, Meaño, Mos, O Porriño, Pontecesu-
res, Pontevedra, Portas, Redondela, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior,
Tui, Valga, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa.



§24º. Acordo marco entre a Xunta de Galicia

e os Bispos das dioceses da 

Comunidade Autónoma de Galicia 
(do 17 de abril de 1985; DOG núm. 107, do 5 de xuño)

Defi PDF  23/9/04  20:49  Página 410



§24º. ACORDO MARCO ENTRE A XUNTA DE GALICIA
E OS BISPOS DAS DIOCESES DA COMUNIDADE

AUTÓNOMA DE GALICIA

413

Na cidade de Santiago de Compostela, o día dezásete de abril de mil nove-
centos oitenta e cinco,

Reunidos, dunha parte, o Arcebispo de Santiago de Compostela, en nome dos
Bispos das dioceses que comprenden o territorio da Comunidade Autónoma
de Galicia e, doutra parte, o Presidente da Xunta de Galicia,

ACORDAN1:

1 Establecer un acordo marco de colaboración entres as dioceses con terri-
torio en Galicia e a Xunta de Galicia naquelas materias de interés mutuo
sobre as que ámbalas partes teñen competencia.

2 Que este convenio se desenvolva mediante convenios singularizados que
promovan, ordenen e regulen específicamente a colaboración das dioce-
ses que comprenden o territorio de Galicia e a Xunta de Galicia nos diver-
sos campos de interés mutuo2.

3 Intercambiar pareceres, proponer obxectivos comúns e compartidos, esta-
blecer, por medio de convenios, canles de colaboración e exerce–la arbi-
traxe na aplicación e interpretación dos citados convenios. O Arcebispo de
Santiago e o Presidente da Xunta de Galicia, para levar a cabo estes obxec-
tivos, poderán designar comisións paritarias para cada caso.

Ó formalizaren este convenio, con carácter de acordo marco, as partes reuni-
das reiteran o seu propósito de colaboración nas materias de interés mutuo
para mante–la súa significación relixiosa e o mellor servicio da Comunidade
Autónoma.

Santiago de Compostela, 
dezásete de abril de mil novecentos oitenta e cinco.

Antonio Rouco Varela
Arcebispo de Santiago de Compostela

Gerardo Fernández Albor
Presidente da Xunta de Galicia

1 • Véxase o artigo 5 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Gali-
cia. Texto reproducido neste libro (§4º.).

2 • Véxase o Convenio de Colaboración entre a Xunta de Galicia e os Bispos das dio-
ceses da Comunidade Autónoma de Galicia. Texto reproducido neste libro (§25º.).
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Un tratamento adecuado, eficiente e en harmonía coas novas circunstancias
políticas e xurídicas das materias deste convenio está previsto no art. XV do
Acordo entre a Santa Sé e o Estado Español sobre Ensino e Asuntos Culturais,
do 3 de xaneiro de 1979 e na Constitución Española, artigo XLVI.

Os artigos 27,18 e 37,3 do Estatuto de Autonomía para Galicia establecen
competencias exclusivas da Comunidade Autónoma sobre materiais que son
obxecto do Acordo ó que se refire o párrafo anterior.

En consecuencia, as partes anteditas decidiron establecer un compromiso de
actuacións orientado á eficaz tutela do citado patrimonio e ó seu lexítimo e
necesario servicio a prol da sociedade, que faga posible que o artigo XV do
Acordo entre a Santa Sé e o Estado Español sobre Ensino e Asuntos Culturais
sexa o que inspire as actuacións correspondentes na Comunidade Autónoma
de Galicia.

A tal efecto, estipúlase este convenio de colaboración en aplicación da nor-
mativa citada e que está, pola súa propia natureza, sometido ás normas da
Constitución Española de 1978, ó Estatuto de Autonomía de Galicia, ós Acor-
dos entre o Estado Español e a Santa Sé e á lexislación canónica, incluídas as
competencias da Conferencia Episcopal Española. Estas disposicións serven de
fundamento ó presente convenio, ó tempo que subministran os criterios esen-
ciais para a súa interpretación.

Ambalas partes reafirman, como cuestión previa, a singular importancia cul-
tural que representa o patrimonio histórico, artístico e documental da Igrexa
en Galicia. A Xunta de Galicia reitera o seu compromiso de tutela, promoción
e axuda económica e técnica. Por parte dos Bispos das dioceses que compren-
den o territorio da Comunidade Autónoma Galega recoñécese a función
social dos bens que integran este patrimonio, de acordo coa súa propia natu-
reza e destino relixioso.

En consecuencia acordase:

Artigo 11

A Xunta de Galicia, para o cumprimento do estipulado no presente convenio,
estará representada polo Conselleiro de Educación e Cultura.

1 • Véxase o artigo 5 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Gali-
cia. Texto reproducido neste libro (§4º.).
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Os Bispos das dioceses con territorio afectado por este acordo son: na totali-
dade das súas circunscricións, os de Santiago de Compostela (Sé metropolita-
na), Lugo, Mondoñedo–Ferrol, Ourense e Tui–Vigo, e Astorga no que concir-
ne ó territorio autonómico comprendido polos concellos e parroquias ques se
indican no anexo I.
Nas actuacións necesarias para a execución do presente convenio, para a sina-
tura de calquera instrumento derivado do mesmo ou para cantas cuestións esi-
xan unha execución conxunta ou por medio dunha comisión coordenadora, os
Bispos diocesanos outorgarán lexítimo mandato de representación nun deles.

Artigo 2
A teor da Constitución Española, Estatuto de Autonomía para Galicia e lexis-
lación aplicable, a Xunta de Galicia recoñécelle á Igrexa a titularidade do seu
patrimonio histórico, artístico e documental, que se pon ó servicio da sociedade.
A Xunta de Galicia recoñece que os bens do patrimonio da Igrexa teñen, con-
forme ás normas canónicas, natureza e finalidade relixiosa e, conforme a tal
recoñecemento, respetará, en todo caso, o preferente uso relixioso dos mesmos.
A conservación e utilización dos bens afectados por este convenio realizarase, a
non ser en casos excepcionais, sen modifica–la súa situación natural ou orixinaria.

Artigo 3
Nos expedientes de declaración de interés histórico e artístico dos bens
mobles e inmobles pertencentes a entidades eclesiásticas, a Xunta de Galicia
solicitará un dictame da comisión coordenadora prevista no artigo V, que
deberá emiti–lo seu parecer, non vinculante, no prazo de un mes a contar
desde o día en que reciba o oportuno escrito.

Artigo 4
A Xunta de Galicia, conforme ás dotacións presupostarias, asume o compro-
miso de contribuír ás necesidades de conservación, mellora e adecuada pro-
tección do citado patrimonio, así como de subvencionar ou dotar, no seu caso,
os convenientes medios persoais e técnicos para a súa eficiente utilización pública.

Artigo 5
Constitúese unha Comisión mixta coordenadora presidida conxuntamente
polo Bispo que ostente lexítimo mandato e polo Conselleiro de Educación e
Cultura, e integrada por tres representantes de cada unha das partes.
Correspóndelle á Comisión mixta coordenadora:
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1 Elaborar un programa anual de necesidades que, con carácter informativo,
elevará á Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación e Cultura.

2 En relación co programa citado, establece–las prioridades nas actuacións
sobre o patrimonio que é obxecto do presente convenio, co fin de que se
acomode a elas a xestión dos créditos presupostarios.

3 Establecer, conforme ás posibilidades existentes, a asignación do persoal téc-
nico e auxiliar adecuado para o cumprimento dos compromisos concretos de
actuación sobre o patrimonio e propoñer retribucións adecuadas ás moda-
lidades diversas que configuren o servicio, así como o réxime das mesmas.

En todo caso, a asignación de persoal farase sempre conforme á lexislación
vixente na materia.

4 Dictaminar, por razóns de seguridade ou de máis adecuado uso, sobre a
conveniencia de traslado definitivo ou modificación substancial dos bens
afectados por este convenio.

5 Establecer criterios para a utilización científica, cultural ou de visita por
parte do público, ó cal se compromete expresamente a Igrexa, sen que tal
utilización poida atentar contra os fins directamente relixiosos do patri-
monio afectado.

A Comisión elaborará, ó final de cada exercicio presupostario da Comunida-
de Autónoma, unha memoria de actividades.
A Comisión desenvolverá regulamentariamente o seu réxime de funcionamento.
Esta Comisión mixta coordenadora reunirase alomenos tres veces ó ano e
cando sexa necesario por razóns graves ou urxentes a xuício da Presidencia.
As partes que a compoñen poderán, de común acordo, nomear subcomisións
ou ponencias de traballo, sempre conxuntas, para prepara–los acordos ou os
compromisos que vaia estudiar ou aproba–la Comisión.
Os Bispos comprométense a presentar na Comisión mixta coordenadora,
antes de cada 1.º de abril, un informe das necesidades de conservación, mello-
ra e medidas de seguridade do patrimonio conforme á real utilización públi-
ca do mesmo e á importancia de cada ben.

Artigo 6
Os Bispos diocesanos que subscriben este envenio comprométense a promo-
ve–la realización do inventario e rexistro de tódolos bens mobles ou inmobles
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de interés histórico, artístico e documental pertencentes a calquera persoal
xurídica eclesiástica, existentes no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia, adaptándose a tal fin ás normas ou criterios que estableza a Comisión
mixta á que se refire o artigo XV do Acordo de 1979, entre a Santa Sé e o Esta-
do Español.
Para a realización deste inventario articularase a necesaria cooperación técni-
ca e económica da Xunta de Galicia a través dun acordo executivo.
A Comisión mixta coordenadora establecerá con carácter urxente, o modelo
e mailos formularios que faciliten a prontitude, claridade e seguridade do
inventario.

Artigo 7
Este convenio será publicado no Diario Oficial de Galicia e mais nos boletíns
oficiais das dioceses indicadas arriba.

Santiago de Compostela, 
dezásete de abril de mil novecentos oitenta e cinco.

Antonio Rouco Varela
Arcebispo de Santiago de Compostela

Gerardo Fernández Albor
Presidente da Xunta de Galicia
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ANEXO

O territorio pertencente á diocese de Astorga afectado por este convenio,
comprende os concellos e parroquias seguintes:

1. Concellos da provincia de Ourense na totalidade das súas parroquias:

Carballeda de Valdeorras, O Barco, O Bolo, Larouco, A Rúa, A Veiga, Man-
zaneda, Petín, Rubiá, Viana do Bolo, Vilamartín, Vilariño de Conso.

2. Parroquias dos concellos de :

Chandrexa de Queixa, na provincia de Ourense: Castéligo, Celeiros, Chan-
drexa, Forcadas, Parada Seca, Parafita, Requeixo, San Cristovo, Vilar.

Pobla de Trives, na provincia de Ourense: Barrio, Coba, Cotarós, Encomen-
da, Xunqueira, Mendoia, Pareizás, Panapetada, Pena de Folenche, Piñeiro,
Pobla de Trives, Sobrado, Somoza, Trives (San Lourenzo), Trives (San
Mamede), Trives (Santa María), Vilanova.
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§26º. RESOLUCIÓN DO 14 DE DECEMBRO DE 1989

Resolución do 14 de decembro de 1989, da Secretaría Xeral Técnica,
pola que se dá publicidade ós Convenios entre o Ministerio de Cultu-
ra e a Comunidade Autónoma de Galicia, sobre xestión de Bibliote-
cas, Museos e Arquivos de titularidade estatal (BOE núm. 303, de 19
de decembro), modificado polo convenio do 4 de novembro de 1994
(feito público por Resolución de 22 de novembro de 1994 —BOE
núm. 306, de 23 de decembro—)

Téndose subscrito entre o Ministerio de Cultura e a Comunidade Autónoma de
Galicia os Convenios sobre a xestión de Bibliotecas, Museos e Arquivos de titula-
ridade estatal, e en cumprimento do disposto no acordo da Comisión Delegada
do Goberno para Política Autonómica, procede a publicación no «Boletín Oficial
del Estado» de ditos Convenios, que figuran como anexo desta Resolución.
O que se fai público ós efectos oportunos.
Madrid, 14 de decembro de 1989.–O Secretario xeral técnico, Enrique Balma-
seda Arias–Dávila.

CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DE CULTURA E A XUNTA DE 
GALICIA SOBRE XESTIÓN DE BIBLIOTECAS DE TITULARIDADE ESTATAL

Na cidade de Madrid a 5 de decembro de 1989, reúnense os Excelentísimos
señores don Jorge Semprún y Maura, Ministro de Cultura, e don Alfredo
Conde Cid, Conselleiro de Cultura e Deportes da Xunta de Galicia, ó efecto de
proceder á sinatura do Convenio de Xestión de Bibliotecas de titularidade
estatal existentes no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia;
Considerando que o Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de
Galicia lle recoñece á mesma no seu artigo 27 competencias en materia de
Cultura, e que o Real Decreto 2434/1982, de 24 de xullo, sobre traspaso de
funcións e servicios do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en mate-
ria de Cultura, prevé no seu anexo I, letra D, apartado d., que mediante Con-
venio entre o Ministerio de Cultura e a Comunidade Autónoma se establece-
rían os termos dos dereitos e obrigas de ambas as partes en materia de xes-
tión de Bibliotecas de titularidade estatal;
Considerando que o presente Convenio é necesario e conveniente por canto
supón un tratamento homoxéneo da xestión destes Centros culturais en todo
o territorio nacional, sendo o seu contido coherente no marco de competen-
cias culturais asumidas polas Comunidades Autónomas.
Os abaixo asinantes, tendo en conta as anteriores circunstancias, e de acordo
co previsto na Constitución Española, no Estatuto de Autonomía da Comuni-
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dade Autónoma de Galicia e na Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio
Histórico Español, e normas de desenvolvemento conveñen a xestión de
Bibliotecas de titularidade estatal na Comunidade Autónoma de Galicia, con-
forme ás seguintes cláusulas:

Ámbito do Convenio

1 O presente Convenio afecta exclusivamente á xestión das Bibliotecas de
titularidade estatal existentes no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia, e que se relacionan no anexo adxunto.

a. A xestión exercerase de acordo co disposto na Lei de Patrimonio His-
tórico Español, Estatuto de Autonomía e respectivas normas de desen-
volvemento, así como polo previsto no presente Convenio.

Fondos

1 O Estado mantén as titularidades que na actualidade lle corresponden
sobre os fondos que se conservan nas Bibliotecas obxecto deste Convenio,
efectuándose a súa xestión pola Xunta de Galicia.

a.
– Os ingresos de fondos que, en cumprimento da lexislación vixente,

se efectúen nas Bibliotecas obxecto deste Convenio non modifica-
rán o réxime da súa titularidade dominical, sen prexuízo de que a
xestión das mesmas se efectúe pola Xunta de Galicia.

– O Ministerio de Cultura ou a Xunta de Galicia poderán realizar os
depósitos que consideren convenientes en calidade de propietarios
ou de mandatarios dun terceiro, que se rexerán pola normativa
legal e regulamentaria de aplicación. No caso de depósitos de ter-
ceiros respectarase en todo caso o pactado no respectivo contrato.

b.
– A Xunta de Galicia, no exercicio da xestión bibliotecaria dos fondos

que ingresen nas Bibliotecas obxecto deste Convenio, asume a res-
ponsabilidade da mesma nos termos establecidos neste Convenio e
na lexislación aplicable.

c.
– Sen prexuízo dos servicios habituais de préstamos públicos a saída

de fondos de titularidade estatal das Bibliotecas obxecto deste Con-
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venio rexerase pola normativa legal e regulamentaria que sexa de
aplicación. No caso de depósitos respectaranse as condicións dos
mesmos.

– Os manuscritos, os incunables e as obras das que non conste a exis-
tencia de tres exemplares nas Bibliotecas obxecto deste Convenio,
así como as que, pola súa relevancia, foron declaradas Bens de Inte-
rese Cultural, ou están incluídas no Inventario Xeral de Bens Mobles
do Patrimonio Histórico Español, deberán ser incluídos nun inven-
tario especial da Biblioteca.
Toda saída fóra das Bibliotecas destes fondos deberá ser autorizada
mediante Orde do Ministerio de Cultura, previo informe á Comuni-
dade Autónoma.

d. A Xunta de Galicia comprométese a entregar ás expresadas Bibliotecas
o preceptivo exemplar das obras, procedentes do Depósito Legal en
cada provincia.

e. Calquera Convenio sobre reproducción total ou parcial de fondos de
titularidade estatal contidos nas Bibliotecas a que se refire o artigo 1.1,
ou de duplicación de fondos reproducidos en microfilme, requirirá a
previa conformidade do Ministerio de Cultura. Entenderase que dito
Departamento outorgou a súa conformidade cando teña transcorrido
máis dun mes desde a recepción da solicitude polo Director xeral do
Libro e Bibliotecas sen que este teña manifestado expresamente a súa
desconformidade. Cando sexa o Ministerio de Cultura o que subscriba
o Convenio de reproducción de fondos debera poñelo previamente en
coñecemento da Xunta de Galicia. No caso de que a reproducción afec-
te a fondos custodiados en réxime de depósito respectaranse as condi-
cións do mesmo.

f. A Xunta de Galicia garantirá o cumprimento das normas estatais e
autonómicas que regulen tanto o préstamo dos fondos como o acceso
á consulta dos mesmos nas Bibliotecas obxecto deste Convenio.

Persoal

1 A provisión de tódolos postos de traballo das Bibliotecas de titularidade
estatal que se xestionen en virtude do presente Convenio corresponde á
Xunta de Galicia, de acordo coa lexislación vixente.

2 Os funcionarios transferidos á Comunidade Autónoma integraranse ple-
namente na Organización da Función Pública da Comunidade Autónoma,
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de acordo coa Lei 4/1988, de 26 de maio, da Función Pública de Galicia e
coa lexislación estatal básica sobre a materia.

3 O Director das Bibliotecas de titularidade estatal será nomeado polo órga-
no competente da Xunta de Galicia. Dito nomeamento será comunicado ó
Ministerio de Cultura.

4 A Xunta de Galicia, por si, ou en colaboración co Ministerio de Cultura,
realizará cursos de formación e perfeccionamento para o persoal das
Bibliotecas.

5 O persoal técnico da Xunta de Galicia con destino nas Bibliotecas referidas
no artigo 1.1 poderá participar en igualdade de condicións nos cursos de
formación e reciclaxe que organice o Ministerio de Cultura ou nos pro-
gramas e axudas ou bolsas de estudio financiados con cargo a acordos
intergobernamentais.

Edificios e instalacións

1 O Estado conserva a titularidade dos edificios e instalacións das Bibliote-
cas obxecto deste Convenio.

2

a. Os investimentos que se realicen nos edificios das referidas Bibliotecas
e que non supoñan a mera conservación dos mesmos, serán progra-
mados polo Ministerio de Cultura, previa consulta cos órganos compe-
tentes da Xunta de Galicia, que poderá formular as propostas que esti-
me oportunas a tal efecto. Ditos investimentos realizaranse con cargo
ás partidas que se habiliten ó efecto nos orzamentos Xerais do Estado,
ou na forma que, no seu caso, se estableza por acordo entre o Minis-
terio de Cultura e a Xunta de Galicia.
Os gastos de persoal e funcionamento que orixine a ampliación dos edi-
ficios ou a posta en funcionamento de novas sés serán asumidos pola
Xunta de Galicia, na forma que prevexa a normativa sobre financiamen-
to dos servicios transferidos ou xestionados pola Comunidade Autónoma.

– En todo caso, a contratación, execución e recepción das mesmas
levarase a cabo de acordo co previsto na lexislación de contratos do
Estado.
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3 O mantemento e conservación dos edificios será competencia da Xunta de
Galicia. Ditos edificios só se dedicarán ó uso propio das funcións das
correspondentes Bibliotecas.

Actividades culturais
Nas Bibliotecas obxecto deste Convenio, e con independencia das actividades
bibliotecarias, poderanse realizar outras actividades culturais programadas
pola Xunta de Galicia ou pola Administración do Estado para a execución,
neste caso, de campañas de ámbito estatal.

Organización e comunicación interbibliotecaria

1 Os Directores das Bibliotecas son responsables da adecuada organización,
funcionamento e actividade investigadora do Centro e dos seus fondos,
con criterios técnicos e de acordo coas normas legais ou regulamentarias
que sexan de aplicación.

2 O Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia, no exercicio das súas respec-
tivas competencias, poderán acceder ás Bibliotecas obxecto deste Conve-
nio ou inspeccionar o funcionamento das mesmas, a fin de garantir o
cumprimento dos seus fins específicos.

3 A Xunta de Galicia garantirá o mantemento dos vínculos de relación exis-
tentes entre as Bibliotecas públicas de titularidade estatal no seu territo-
rio e o resto das Bibliotecas públicas do Estado.

4 A Xunta de Galicia establecerá a coordinación conveniente entre as Biblio-
tecas de titularidade estatal e as de competencia autonómica, a fin de con-
seguir a eficaz sistematización dos seus servicios bibliotecarios, e garanti-
rá a aplicación das correspondentes normas técnicas estatais e da Comu-
nidade Autónoma de Galicia ás Bibliotecas obxecto deste Convenio.

5 O Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia nas súas respectivas condi-
cións de administración titular e administración xestora, comprométense
a manter un permanente intercambio de información sobre as Bibliotecas
obxecto deste Convenio, así como sobre os edificios e instalacións, situa-
ción dos fondos e funcionamento dos servicios.
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6 Ambas as partes estudiarán as melloras necesarias para que os servicios
prestados por ditas Bibliotecas alcancen o nivel óptimo, colaborando en
programas encamiñados a dito fin.

Final
Os termos do Convenio poderán ser modificados total ou parcialmente de
común acordo, a instancia de calquera das partes e previa denuncia con seis
meses de antelación.
O Ministro de Cultura, Jorge Semprún y Maura.–O Conselleiro de Cultura e
Deportes, Alfredo Conde Cid.

ANEXO
Relación de Bibliotecas

Biblioteca pública. Rúa San Carlos, sen número, A Coruña.
Biblioteca pública. Praza de Salvador Parga, 4, Santiago de Compostela.
Biblioteca pública. Avenida de Ramón Ferreiro, sen número, Lugo.
Biblioteca pública. Rúa Concello, 13, Ourense.
Biblioteca pública. Rúa Afonso XIII, 3, Pontevedra.
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CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DE CULTURA E A COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA SOBRE XESTIÓN DE MUSEOS E ARQUIVOS

DE TITULARIDADE ESTATAL

Na cidade de Madrid a 5 de decembro de 1989, reúnense os excelentísimos
señores don Jorge Semprún y Maura, Ministro de Cultura, e don Alfredo
Conde Cid, Conselleiro de Cultura e Deportes da Comunidade Autónoma de
Galicia, ó efecto de proceder á sinatura do Convenio de Xestión de Museos e
Arquivos de titularidade estatal existentes no ámbito territorial de dita Comu-
nidade Autónoma;
Considerando que o Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de
Galicia lle recoñece á mesma no seu artigo 27, puntos 18 e 19, competencia
en materia de Cultura, e que o Real Decreto 2434/1982, de 24 de xullo, sobre
traspaso de funcións e servicios do Estado á Comunidade Autónoma de Gali-
cia en materia de Cultura, prevía no seu anexo I, letra D, apartado d), que
ambas as Administracións poderán establecer Convenios de colaboración
naquelas actividades concorrentes que estimen necesarias para o fomento da
Cultura e das Belas Artes no territorio de Galicia;
Considerando que o presente Convenio é necesario e conveniente por canto
supón un tratamento homoxéneo da xestión destes Centros culturais en todo
o territorio nacional, sendo o seu contido coherente no marco de competen-
cias culturais asumidas polas Comunidades Autónomas.
Os abaixo asinantes, tendo en conta as anteriores circunstancias, e de acordo
co previsto na Constitución Española, no Estatuto de Autonomía da Comuni-
dade Autónoma de Galicia e na Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio
Histórico Español, e normas de desenvolvemento, conveñen a xestión de
Museos e Arquivos de titularidade estatal na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, conforme ás seguintes cláusulas:

Ámbito do Convenio

a. O presente Convenio afecta exclusivamente á xestión dos Arquivos e
Museos de titularidade estatal existentes no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, e que se relacionan no anexo adxunto.

b. A xestión exercerase de acordo co disposto na Lei de Patrimonio His-
tórico Español, Estatuto de Autonomía e respectivas normas de desen-
volvemento, así como polo previsto no presente Convenio.
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Fondos

a. O Estado mantén as titularidades que na actualidade lle corresponden
sobre os fondos que se conservan nos Museos e Arquivos obxecto deste
Convenio, efectuándose a súa xestión pola Xunta de Galicia.

– Os ingresos de fondos que se efectúen nos Museos e Arquivos
obxecto deste Convenio non modificarán o réxime da súa titulari-
dade dominical, sen prexuízo de que a xestión dos mesmos se efec-
túe pola Xunta de Galicia.

– O Ministerio de Cultura ou a Xunta de Galicia poderán realizar os
depósitos que consideren convenientes en calidade de propietarios
ou de mandatarios dun terceiro, que se rexerán pola normativa
legal e regulamentaria de aplicación. No caso de depósitos de ter-
ceiros respectarase en todo caso o pactado no respectivo contrato.

– A autorización para a saída das coleccións estatais de fondos custo-
diados nos Arquivos e Museos obxecto deste Convenio acordarase
polo Ministerio de Cultura, previo informe da Xunta de Galicia,
cando dita saída sexa solicitada por terceiros.

– A Xunta de Galicia, no exercicio da xestión museística ou arquivísti-
ca dos fondos que ingresen nos Museos e Arquivos obxecto deste
Convenio, asume a responsabilidade da mesma nos termos estable-
cidos neste Convenio e na lexislación aplicable.

b. A Xunta de Galicia exercerá as competencias dos órganos do Ministe-
rio de Cultura nas seccións históricas de protocolo notarial no territo-
rio daquela.

c. Calquera Convenio sobre reproducción total ou parcial de fondos de
titularidade estatal contidos nos Museos e Arquivos a que se refire o
artigo 1.1, ou de duplicación de fondos reproducidos en microfilme,
requirirá a previa conformidade do Ministerio de Cultura. Entenderase
que dito Departamento outorgou a súa conformidade cando teña
transcorrido máis dun mes desde a recepción da solicitude polo Direc-
tor xeral de Belas Artes e Arquivos sen que este teña manifestado
expresamente a súa desconformidade. Cando sexa o Ministerio de Cul-
tura o que subscriba o Convenio de reproducción de fondos deberá
poñelo previamente en coñecemento da Xunta de Galicia. No caso de
que a reproducción afecte a fondos custodiados en réxime de depósi-
to respectaranse as condicións do mesmo.
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d. A Xunta de Galicia garantirá o cumprimento das normas estatais e
autonómicas que regulen o acceso á consulta dos mesmos nos Arqui-
vos e Museos obxecto deste Convenio.

Persoal

a. A provisión de tódolos postos de traballo dos Arquivos e Museos de
titularidade estatal que se xestionen en virtude do presente Convenio
corresponde á Xunta de Galicia, de acordo coa lexislación vixente.

b. Os funcionarios transferidos á Comunidade Autónoma integraranse
plenamente na Organización da Función Pública da Comunidade Autó-
noma, de acordo coa Lei 4/1988, de 26 de maio, da Función Pública de
Galicia e coa lexislación estatal básica sobre esta materia.

c. O Director dos Museos ou Arquivos de titularidade estatal será nome-
ado polo órgano competente da Xunta de Galicia. Dito nomeamento
será comunicado ó Ministerio de Cultura.

d. O réxime dos funcionarios pertencentes ós Corpos do Estado, que ocu-
pan praza nos mencionados Arquivos e Museos, someterase á lexisla-
ción vixente na materia. O persoal facultativo axudante que sirva des-
tino en prazas que teñen incorporadas funcións das Delegacións Pro-
vinciais de Facenda e Audiencias Territoriais continuará desempeñando
ditas funcións.

e. A Xunta de Galicia, por si, ou en colaboración co Ministerio de Cultu-
ra, realizará cursos de formación e perfeccionamento para o persoal
dos Arquivos e Museos.

f. O persoal técnico da Xunta de Galicia con destino nos Arquivos e Muse-
os referidos no artigo 1.1 poderá participar en igualdade de condicións
nos cursos de formación e reciclaxe que organice o Ministerio de Cul-
tura ou nos programas e axudas ou bolsas de estudio financiados con
cargo a acordos intergobernamentais.

Edificios e instalacións

a. O Estado conserva a titularidade dos edificios e instalacións dos Arqui-
vos e Museos obxecto deste Convenio.

– Os investimentos que se realicen nos edificios dos referidos Arqui-
vos e Museos e que non supoñan a mera conservación dos mesmos,
serán programados polo Ministerio de Cultura, previa consulta cos
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órganos competentes da Xunta de Galicia, que poderá formular as
propostas que estime oportunas a tal efecto. Ditos investimentos
realizaranse con cargo ás partidas que se habiliten ó efecto nos
Orzamentos Xerais do Estado, ou na forma que, no seu caso, se
estableza por acordo entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de
Galicia.
Os gastos de persoal e funcionamento que orixine a ampliación dos
edificios ou a posta en funcionamento de novas sés serán asumidos
pola Xunta de Galicia, na forma que prevexa a normativa sobre
financiamento dos servicios transferidos ou xestionados pola Comu-
nidade Autónoma.

– En todo caso, a contratación, execución e recepción das mesmas
levarase a cabo de acordo co previsto na lexislación de contratos do
Estado.

b. O mantemento e conservación dos edificios será competencia da Xunta
de Galicia. Ditos edificios só se dedicarán ó uso propio das funcións dos
correspondentes Arquivos e Museos.

Actividades culturais
Nos Arquivos e Museos obxecto deste Convenio, e con independencia das súas
actividades culturais propias, poderanse realizar outras actividades culturais
programadas pola Xunta de Galicia ou pola Administración do Estado para a
execución, neste caso, de campañas de ámbito estatal.

Organización e comunicación entre Museos e Arquivos

a. Os Directores dos Museos e Arquivos son responsables da adecuada
organización, funcionamento e actividade investigadora do Centro e
dos seus fondos, con criterios técnicos e de acordo coas normas legais
ou regulamentarias que sexan de aplicación.

b. O Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia poderán acceder ós Arqui-
vos e Museos obxecto deste Convenio e inspeccionar o funcionamento
dos mesmos, a fin de garantir o cumprimento dos seus fins específicos.

c. A Xunta de Galicia garantirá o mantemento dos vínculos de relación
existentes entre os Arquivos e Museos de titularidade estatal no seu
territorio e o resto dos Arquivos e Museos do Estado.

d. A Xunta de Galicia establecerá a coordinación conveniente entre os
Arquivos e Museos de titularidade estatal e os de competencia auto-
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nómica, a fin de conseguir a eficaz sistematización dos seus servicios
arquivísticos e museolóxicos, e garantirá a aplicación das correspon-
dentes normas técnicas estatais e da Comunidade Autónoma de Gali-
cia ós Arquivos e Museos obxecto deste Convenio.

e. O Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia nas súas respectivas con-
dicións de administración titular e administración xestora, compromé-
tense a manter un permanente intercambio de información sobre os
Arquivos e Museos obxecto deste Convenio, así como sobre os edificios
e instalacións, situación dos fondos e funcionamento dos servicios.

f. Ambas as partes estudiarán as melloras necesarias para que os servicios
prestados por ditos Museos e Arquivos alcancen o nivel óptimo, cola-
borando en programas encamiñados a dito fin.

Final
Os termos do Convenio poderán ser modificados total ou parcialmente de
común acordo, a instancia de calquera das partes e previa denuncia con seis
meses de antelación.
O Ministro de Cultura, Jorge Semprún y Maura.–O Conselleiro de Cultura e
Deportes, Alfredo Conde Cid.

ANEXO
Relación de Arquivos

Arquivo do Reino de Galicia. Xardín de San Carlos, A Coruña.
Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Rúa Cambria, sen número, Lugo.
Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Antigo Pazo Episcopal, rúa Her-
nán Cortés, Ourense.
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Paseo de Colón, 4, Pontevedra.

Relación de Museos

Museo de Belas Artes, Praza do Pintor Sotomayor, sen número, A Coruña.
Museo Monográfico do Castro de Viladonga, Castro de Rei (Lugo).
Museo de Artes e Costumes Populares, sección do anterior, O Cebreiro,
Pedrafita (Lugo).
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, antigo Pazo Episcopal, Bispo
Carrascosa, número 1, (con volta a Hernán Cortés), Ourense.
Museo de Artes e Costumes Populares «Casa Martín Vázquez», entre as
rúas de Santiago, rúa de Fornos e travesía da Calella, Ribadavia (Ourense).
Museo das Peregrinacións «Casa Gótica», rúa San Miguel, número 4, San-
tiago de Compostela.
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A zona de protección do Camiño Francés en Galicia comprende os territorios
que se atopan dentro da delimitación que se describe a continuación para
cada un dos doce concellos afectados1.

1. Concello de Pedrafita do Cebreiro
O Camiño Francés entra en Galicia polo lugar chamado Teso dos Santos na
parroquia do Cebreiro, no concello lugués de Pedrafita do Cebreiro. Desde
este punto cara ó norte a delimitación vai polo límite entre as provincias de
Lugo e León ata o cumio do monte do Chao da Poza e baixa pola estrema das
parroquias do Cebreiro e Pedrafita do Cebreiro ata a confluencia co linde do
termo municipal das Nogais. A delimitación segue o límite entre ámbolos dous
concellos ata chegar ó concello de Triacastela, ó longo das parroquias do
Cebreiro, O Padornelo, Louzarela e Fonfría. Desde a entrada do camiño en
Galicia cara ó sur, a delimitación no termo municipal de Pedrafita do Cebreiro
vai polo límite entre as provincias de Lugo e León ata o monte do Chao da
Serra. Desde este punto a delimitación intérnase no concello de Pedrafita do
Cebreiro pola liña estremeira entre as parroquias do Cebreiro e Zanfonga ata
o cumio do monte do Pozo de Area, dende aquí ata o cumio do monte de Viei-
ro entre as parroquias de Liñares e Zanfoga, seguindo ata o cumio do monte
Airelas entre Veiga de Forcase Lousada, tomando a dirección NO ata o monte
de Lebrado, coas parroquias de Veiga de Forcas e Hospital, á dereita, e Pacios
á esquerda, continuando pola serra do Rañadoiro ata a parroquia do Pador-
nelo. Desde este punto baixa ó SO ata o monte Loureses, entre as parroquias
de Padornelo e Pacios e segue polo límite co termo municipal de Folgoso do
Courel ata o concello de Samos, ó longo das parroquias do Padornelo e Lou-
zarela. Desde este punto, a delimitación segue o límite co termo municipal de
Samos ata o concello de Triacastela, ó longo da parroquia de Louzarela. 

2. Concello de Triacastela
Polo N a delimitación segue o límite co termo municipal das Nogais ó longo
da parroquia de Lamas ata o monte do Castro, a partir do cal entra no propio
concello pola estrema das parroquias de Lamas e Vilavelle, pola esquerda, e

1 • Véxase a disposición transitoria primeira da Lei 3/1996, do 10 de maio, do Protec-
ción dos Camiños de Santiago. Texto reproducido neste libro (§5º.).

• Ós efectos do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdido
para a rehabilitación de inmobles sitos en conxuntos históricos galegos (DOG
núm. 83, do 30 de abril), véxase o Anexo III da dita norma, no que se indican as
entidades de poboación polas que discorre o Camiño Francés de Santiago. Texto
reproducido neste libro (§33º).



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§27º

Cancelo pola dereita, ata o monte Gandarón no que xira en dirección N entre
as parroquias de Cancelo e Toldaos, pola dereita, e Alfoz, pola esquerda, vol-
vendo xirar cara ó O preto do núcle do Toldaos ata o alto de Forcela. Desde
este punto a delimitación coincide coa divisoria entre os concellos de Triacas-
tela e Láncara ata o monte de Medorra, ó longo das parroquias de Monte e
Balsa, no punto de confluencia destes dous concellos co de Samos. Polo S a
delimitación parte do alto do Espiñeiro na confluencia dos concellos de Samos
e Triacastela (Folla 125–131) e segue o límite co concello de Samos ó longo da
parroquia de Triacastela ata Pena Soa, na que a delimitación se interna no
concello de Samos. 

3. Concello de Samos
Polo N a delimitación parte do cumio do monte da Medorra, na confluencia
cos concellos de Triacastela e Láncara, coincidindo co límite do termo munici-
pal deste último ó longo da parroquia de Zoo, ata a Agra de Furela, punto de
encontro co concello de Sarria. Polo S a delimitación comeza no cumio de
Pena Soa e segue polo cumio do alto de Torrentes, pola estrema entre as
parroquias de San Cristovo do Real, á dereita, Gundriz e San Cristovo de Lóu-
zara, á esquerda, seguindo polo monte Tras do Cantón e o cumio do alto de
Nogueiros ata chegar ó concello de Incio, coas parroquias de Renche e San
Martiño do Real, á dereita, e a de Freixo, á esquerda. Desde este punto a deli-
mitación vai polo límite co termo municipal do Incio ata o monte Sta. Mariña,
ó longo das parroquias de Samos, Castroncán e Formigueiros. Desde aquí,
séguese cara ó N polo límite do termo municipal de Sarria ata chegar á parro-
quia de Suñide, dende concello de Samos, a partir da cal a delimitación vai
pola estrema desta parroquia coas de Formigueiros, Castrocán e Teibilide, vol-
vendo a seguir polo límite co termo municipal de Sarria ata o río Oribio, ó
longo das parroquias de Teibilide, Reiriz e Frollais. 

4. Concello de Sarria
Polo N a delimitación vai dende a Agra de Furela ata a Agra de Moretín, polo
límite co termo municipal de Láncara ó longo da parroquia de Louseiro. Des-
de este punto diríxese cara ó O pola estrema das parroquias de Louseiro,
Ferreiro e vilar de Sarria (esquerda) coas de Seteventos, Corvelle e San Xulián
de Veiga (dereita) ata chegar ó río Sarria. Da outra banda do devandito río, a
delimitación segue ata o monte Saneiras, polas estremas das parroquias de
Requeixo, Maside e Ortoá (esquerda) coas de Betote, Arxemil e Frades (de-
reita). Dende este monte diríxese ata o cumio da serra do Páramo, pola liña
de linde das parroquias de Ortoá, Meixente e Belante (esquerda) coa de
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Goián (dereita), seguindo polo límite co termo municipal do Páramo ata o
alto do Cruceiro, ó longo das parroquias de Belante e Biville, punto de encon-
tro co concello de Paradela. Polo S a delimitación segue o curso do río Sarria
ata o lugar de Aceñas, ó longo do linde entre as parroquias de Castelo dos
Infantes, Fafián e Fontao (dereita) coas de César e Reimóndez (esquerda).
Dende este punto, a delimitación vai polas estremas das parroquias de Farbán
(dereita) e Reimóndez e Albán (esquerda) ata o río Pequeno, atravesa a vía
do ferrocarril Palencia–A Coruña, sobe ata o cumio do monte Rebordelo e
segue pola Agra de San Martiño entre as parroquias de Babadelos (dereita) e
Piñeira (esquerda) chegando ata o río Loio pola estrema das parroquias de
Paradela (dereita), coas de Nespereira e Vilamaior (esquerda). Dende este
punto a delimitación vai polo límite do termo municipal de Paradela ata o pé
do alto do Cruceiro no río Loio, ó longo das parroquias de Paradela e Pinza. 

5. Concello de Paradela
Polo N a delimitación vai desde o altoo Cruceiro polo límite do termo muni-
cipal do Páramo ata o río Miño, ó longo das parroquias de Ferreiros, Laxe e
Cortes. Polo S a delimitación segue o cruso do río Loio ata o pé do alto da
Croa de Toural, ó longo das parroquias de Ferreiros, Francos e Laxe (dereita),
Vilaragunte e San Miguel de Paradela (esquerda). Desde o río Loio a demili-
mitación sobe ata o cumio do alto da Croa do Toural pola estrema das parro-
quias de Suar (dereita) e San Miguel de Paradela (esquerda), volvendo baixar
polo Chao dos Piñeiros ata o Val do Miño, pola estrema das parroquias de San
Mamede de Castro e San Martiño de Castro (dereita), San Vicente de Parade-
la, Santa Baia de Paradela e San Facundo de Ribas do Miño (esquerda),
seguindo polo alto do Val do Miño ata o cumio do Monte Raña, desde o que
baixa ata o río Miño polo linde das parroquias de San Martiño de Castro e San
Facundo de Ribas de Miño. 

6. Concello de Portomarín
Polo N a delimitación segue o curso do río Miño ata o río Ferreiro, ó longo das
parroquias de San Pedro de Portomarín e San Nicolau de Portomarín (esquer-
da), e o concello do Paramo da outra banda do río Miño. A delimitación segue
o curso do río Ferreira ata o regato de Cebres entre as parroquias de San Nico-
lau de Portomarín (esquerda) e León (dereita), subindo polo devandito rega-
to ata o lugar de Lamas do río na parroquia de Caborrecelle, entre as parro-
quias de Cotapezas, Vedro e Caborrecelle (esquerda) e León (dereita). Dende
aquí, a delimitación volve baixar ó regato do Mato ata os montes de Pena-
maior, polo linde das parroquias de Caborrecelle (esquerda), León, Fiz de Ro-
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zas e Recelle (dereita). Dende o monte de Penamaior pasa polo cumio do
monte Mandonelas ata o monte Castelo pola divisoria das parroquias de
Caborrecelle (esquerda) e Vilaxuste (dereita), volvendo subir dende o devan-
dito regato ata o límite do termo municipal de Guntín, seguindo o devandito
límite ata chegar ó concello de Monterroso, ó longo da parroquia de Nespe-
reira. Polo S a delimitación vai polo regato da Ferreira de Zamolle, desde o río
Miño ata o pé do Coto Redondo, ó longo das parroquias de San Nicolau de
Portomarín, Cortapezas, Belade e Gonzar (dereita), Sabadelle e Bagude
(esquerda), subindo logo ó cumio do Couto Redondo ata chegar ó límite do
termo municipal de Monterroso, ó longo do lindeiro entre as parroquias de
Narón (esquerda) e Castro de Soengas (dereita). Dende aquí séguese o límite
co termo municipal de Monterroso ata as estribacións da Pena do Espiño, ó
longo da parroquia de Narón. 

7. Concello de Monterroso
Polo N a delimitación segue o lindeiro do termo municipal de Guntín desde a
Pena do Rei ata o cumio da Pena do Cotiño, ó longo da parroquia de Ligonde,
seguindo polo Couto da Forca e Loma Pedreira ata o río Irixe, volvendo subir
ata o límite do termo municipal de Palas de Rei, ó longo da estrema das parro-
quias de Ligonde (esquerda) e Marzán (dereita). Polo S a delimitación vai
desde o pé da Pena do Espiño ata o pé do Cordal do Castro Ferreiro, pasando
polo Castro Cercio e o pé da Pena do Cabalo, ó longo dos lindeiros entre as
parroquias de Salgueiros e Ligonde (dereita), Novelúa, Milleiro e Lodos
(esquerda) chegando ó monte da Fistula, ó longo da divisoria entre as parro-
quias de Tarrío (dereita), e Lodoso e Fufín (esquerda). A partir deste punto sé-
guese o límite do termo municipal de Palas de Rei ata o Coto Ferreiro. 

8. Concello de Palas de Rei
Polo N a delimitación segue a estrema entre as parroquias de Vilar de Donas
(esquerda), Cubelo e Mosteiro (dereita), desde o cumio do Cordal da Serra ata
o monte de Rosedo, baixando logo pola Costa da Corda, ata Pena Redonda,
polo lindeiro das parroquias de Vilar de Donas, Fontecuberta e Palas de Rei
(esquerda), Berbetouros, Puxeda, Salaia e Filgueira (dereita), seguindo pola
estrema das parroquias de Meixide (esquerda) e Quindimil (dereita) ata che-
gar ó río Pambre, a partir do cal segue o seu trazado ata o pé do monte do
Castro, entre as parroquias de Meixide (esquerda), Cuíña e Ambreixo (derei-
ta), ascendendo ata o cumio do monte Castro polo lindeiro das parroquias de
Meixide e Orosa (esquerda) e Ambreixo (dereita), no punto de encontro co
límite do termo municipal de Melide, que pertence xa á provincia da Coruña.
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Polo S a delimitación vai dende o Couto Ferreiro ata o cumio do Monte
Marzá, pola divisoria entre as parroquias de Marzá (dereita) e Vilareda
(esquerda) e baixa ata o regato de Ruxián, seguindo o seu trazado entre as
parroquias de Carballas e Curbián (dereita), Alba e San Xusto de Reposteira
(esquerda) ata chegar ó lugar de Curbián. Dende este punto delimitación
segue a estrema das parroquias de San Ciprián de Reposteira e Pambre (derei-
ta), San Xusto de Reposteira e Cabana (esquerda) ata o río Ulla, trazado que
segue, coincidente co límite do termo municipal de Agolada, da provincia de
Pontevedra. A delimitación sobe polo val encaixado do río Pambre e xira na
dirección O ata chegar ó límite do termo municipal de Santiso, na provincia
da Coruña, ó longo da divisoria entre as parroquias de Pambre e Remonte
(dereita) e Ramil (esquerda). A partir deste punto, a delimitación coincicde co
río Seco, límite entre este concello de Palas de Rei e o concello de Santiso, na
provincia da Coruña, ata chegar á parroquia de Leboreiro, no concello de Melide. 

9. Concello de Melide
A delimitación polo N vai seguindo o lindeiro co termo municipal de Palas de
Rei, dende o cumio do monte Castro ata as estribacións do monte Peñaliñas,
ó longo da parroquia de Meire. Dende este punto séguese o límite do termo
municipal do Toques ata o río Furelos, ó longo das parroquias de Meire e
Furelos, seguindo o trazado do devandito río, que forma parte do lindeiro co
concello de Toques ata o entronque co regato de Pedrouzos. A delimitación
vai polo curso deste regato entre as parroquias de Furelos e San Pedro de
Melide (esquerda), Abeancos e Os Anxos (dereita), afastándose cara ó O ata
o regato de Boente, pola estrema das parroquias de S Pedro de Melide, Santa
María de Melide, barreiro e Vitiriz (esquerda), baixando polo devandito rega-
to ata o lindeiro co termo municipal de Arzúa, entre as parroquias de Vitiriz
(esquerda) e Agrón (dereita). A delimitación polo S do concello de Melide vén
cadrar no límite co termo municipal de Santiso, desde o río Seco ata o río
Furelos, ó longo das parroquias de Leboreiro e Furelos, segue nun curto tramo
o trazado do citado río Furelos e desvíase cara ó NO pola estrema das parro-
quias de Furelos, San Pedro de Melide e Santa María de Melide (dereita), Mol-
des e Abeancos (esquerda) para volver cara ó SO polo lindeiro entre as parro-
quias de Campols (dereita) e Abeancos (esquerda) para atoparse de novo no
límite co termo municipal de Santiso, que vai ata a fronteira do concello de
Arzúa, ó longo das parroquias de Campos e As Varelas. 

10. Concello de Arzúa
A delimitación polo N segue o límite co termo municipal de Melide, desde o
regato de Boente ata o río Iso, pasando polo alto de Penalonga, ó longo das
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parroquias de Figueroa, Castañeda e Rendal. A delimitación baixa polo río Iso
entre as parroquias de Rendal (esquerda), Mella e Viladavil (dereita), para
logo afastarse cara ó O, polo lindeiro das parroquias de Santa María de Arzúa
e Burres (esquerda), Viladavil, Calvos de Sobrecamiño e Dodro (dereita), ata a
fronteira co termo municipal do Pino. A delimitación polo S. do concello de
Arzúa segue o límite co termo municipal de Santiso ata o regato de Boente,
ó longo das parroquias de Boente e Figueroa, tomando a dirección NO, logo
de seguir nun curto tramo o trazado do citado regato, ata o regato de Ribei-
ral, polas estremas das parroquias de Figueroa e Castañeda (dereita), e Vilan-
time (esquerda). Dende este punto, a delimitación segue o curso do regato de
Ribeiral e o do río Iso, ó longo das parroquias de Rendal e Lema (dereita),
Vilantime e Maroxo (esquerda), afastándose cara ó O dende Ponte Maroxo
ata o cumio do monte Cornado, ó longo do linde entre as parroquias de Lema
e Burres (dereita), Brandexo, Pantiñobre e Branzá (esquerda), para baixar cara
ó NO ata a fronteira do concello do Pino, percorrendo nuncurto tramo o lími-
te co termo municipal de Touro, ólongo da parroquia de Burres. 

11. Concello do Pino
A delimitación polo N segue o lindeiro co termo municipal de Arzúa ó longo
das parroquias de San Breixo de Ferreiros e Cerceda ata as inmediacións de
Pena Gande, pasando polo seu cumio e baixando ata o río Mera, ó longo da
estrema entre as parroquias de Cerceda e O Pino (esquerda) e Gonzar (derei-
ta), seguindo o curso do antedito río e o do río Tambre, entre as parroquias
do Pino (esquerda), Gonzar (dereita). A delimitación xira cara ó SO pasando
polo cumio do monte Ferros ata chegar ó lindeiro do termo municipal de San-
tiago de Compostela, seguindo o límite entre as parroquias do Pino e Castro-
feito (esquerda) e Budiño (dereita). A delimitación segue nun curto tramo ata
as estribacións do monte Seixiños, polo límite co termo municipal de Santia-
go de Compostela. A delimitación polo S segue o límite co termo municipal
de Touro, ó longo das parroquias de San Mamede de Ferreiros e Cerceda,
seguindo polo cumio do monte das Minas ata chegar de novo ó límite co
termo municipal de Touro, pola linde das parroquias de Cerceda e Arca (derei-
ta) e Cebreiro (esquerda). A delimitación segue polo citado límte entre os con-
cellos de Touro e O Pino ó longo das parroquias de Arca e Pereira, deste últi-
mo concello, ata chegar ó lindeiro co termo municipal de Santiago de Com-
postela, no aeroporto de Lavacolla, logo de seguir nun curto tramo o límite
co termo municipal de Boqueixón.
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12. Concello de Santiago de Compostela
A delimitación, a partir dos dous puntos onde a deixamos polo norte e polo
sur, ó encontrarse co límite do concello de Santiago de Compostela, axustara-
se, ó disposto no vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana de Santiago de
Compostela, no que atinxe á definición de zona de protección do patrimonio
qu será desenvolvida polos planos especiais de protección correpondentes ás
seguintes zonas: Zona Histórica, Camiño Francés, Monte Pedroso, Campus
Universitario, e demáis ámbitos de planeamento especial relacionados co
Camiño de Santiago».
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Convenio de colaboración entre o Ministerio de Cultura e a Comuni-
dade Autónoma de Galicia para o asesoramento técnico do Instituto
de Conservación e Restauración de Bens Culturais en materia de
Patrimonio Histórico Español

En Madrid, a 26 de maio de 1994

REUNIDOS:

Dunha parte, a excelentísima señora dona Carmen Alborch Bataller, Ministra
de Cultura.
E doutra, o excelentísimo señor don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Con-
selleiro de Cultura da Comunidade Autónoma de Galicia.
Actúan, en exercicio das competencias que en materia de cultura teñen atri-
buídas, a primeira parte por artigo 149.2 da Constitución Española, e a outra
parte polo seu Estatuto de Autonomía.

MANIFESTAN:

Primeiro
Que é preocupación e obxecto común das partes a programación e execución,
no ámbito das súas propias competencias, das actuacións necesarias para a con-
servación e restauración dos bens que integran o patrimonio histórico español.

Segundo
Que ditas actuacións esixen a intervención de persoal altamente especializa-
do e dispor de laboratorios e medios tecnolóxicos adecuados para garantir a
aplicación do tratamento idóneo á distinta natureza e estado de conservación
dos bens culturais.

Terceiro
Que a riqueza do Patrimonio Histórico Español e o elevado número de actua-
cións que deben realizarse para a súa conservación e restauración exceden
das posibilidades de intervención a curto e medio prazo non só da Comuni-
dade Autónoma senón tamén do Instituto de Conservación e Restauración de
Bens Culturais (en diante o Instituto). Así mesmo, recoñecen, ademais, que o
Instituto debe atender as solicitudes doutros titulares de bens integrantes de
dito patrimonio.
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Cuarto
Que esta Comunidade Autónoma coñece que con esta mesma data se asinan
Convenios idénticos con outras Comunidades Autónomas por canto resulta
necesario para a óptima utilización dos servicios do Instituto, o acordar pla-
nos conxuntos de actuación nos que se contemplen as necesidades prioritarias
das Comunidades Autónomas asinantes en relación coas posibilidades reais
de asesoramento técnico do Instituto.

Polo exposto,

ACORDAN:

Primeiro

1 O Ministerio de Cultura ofrece o asesoramento técnico do Instituto para
aquelas actuacións de conservación e restauración de bens integrantes do
Patrimonio Histórico Español que debendo ser realizadas pola Comunida-
de Autónoma estean comprendidas nos planos de actuación conxunta a
que se refire o presente Convenio.

2 Dito asesoramento comprende os seguintes servicios:

– Supervisión de proxectos de restauración de bens mobles e inmobles.
– Redacción de proxectos de restauración de calquera ben e incluso a

dirección dos traballos propostos.
– Instalación e supervisión de laboratorios científicos e talleres de res-

tauración.
– Control de condicións ambientais e proxectos de iluminación de

exposicións temporais e planos museográficos.
– Asesoramento en técnicas e traballos mediante informes.
– Análises de laboratorio: radiografía, reflectografía, fluorescencia

dispersiva de RX, cromatografía de gases, espectroscopia de IR e
outras.

– Fotogrametría.
– Intercambio de publicacións.
– Consulta e reproducción dos arquivos fotográficos planimétricos e

documentais, especialmente Fototeca Moreno e Ruiz Vernacci.
– Estancia de profesionais en prácticas.
– Participación de técnicos en cursos e seminarios.
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– Asesoramento para a creación de infraestructuras análogas ás do
Instituto no ámbito de competencias das Comunidades Autónomas.

– Outros similares que o Instituto poida ofertar no futuro.

Segundo
Os planos de actuación conxunta terán o seguinte contido:

a. Identificación dos bens mobles ou inmobles de cada Comunidade
Autónoma que se inclúan no mesmo.

b. Determinación do asesoramento que para a súa conservación ou res-
tauración prestará o Instituto e prazo de execución de cada traballo de
asesoramento.

c. Os planos de cooperación técnica, formación de persoal especializado,
investigación, etcétera.

d. Restantes servicios dos comprendidos no punto primeiro dous que non
estando vinculados ás actuacións dos apartados anteriores do presen-
te punto, sexan solicitados polas Comunidades Autónomas.

e. Prioridades de actuación.
f. Compromisos que adquira cada Comunidade Autónoma para a execu-

ción do plano.
g. Duración do plano.

Terceiro
Para a elaboración dos planos teranse en conta, entre outros, os seguintes
criterios:

a. Prioridade dos bens de interese cultural ou declaración similar das
Comunidades Autónomas.

b. Estado de conservación do ben cultural a efectos de valorar a súa posi-
ble perda ou deterioro.

c. Posibilidades de establecer liñas de actuacións para realizar en bens de
similar natureza e estado de conservación que, pertencendo a distintas
Comunidades Autónomas, permitan optimizar os recursos do Instituto
mediante o seu tratamento conxunto.

Cuarto

1 Os planos aprobaranse por unha Comisión integrada polos seguintes
membros:
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Presidente: O Director xeral de Belas Artes e Arquivos.
Vocais: Os Directores xerais correspondentes a cada Comunidade Autóno-
ma e os Subdirectores xerais do Instituto.
Secretario: Actuará como Secretario, con voz pero sen voto, un funciona-
rio da Dirección Xeral de Belas Artes e Arquivos.
Ademais, poderán asistir ás sesións, con voz pero sen voto, ata dous técni-
cos designados polo Director xeral de Belas Artes e Arquivos e por cada un
dos representantes das Comunidades Autónomas.

2 A Comisión reunirase unha vez ó semestre e sempre que a convoque o Pre-
sidente por propia iniciativa ou a proposta dun tercio dos membros da
Comisión.

3 Poderá constituírse en segunda convocatoria coa asistencia dun tercio dos
seus membros.

4 O seu funcionamento, no non previsto anteriormente, axustarase ó dis-
posto nos artigos 22 a 27 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Quinto

1 Os traballos de asesoramento ou tratamento incluídos nos planos serán
realizados polo Instituto con cargo ás súas dotacións orzamentarias para
cada exercicio.

2 As posibles incidencias das dotacións orzamentarias anuais do Instituto na
execución dos planos serán comunicadas á Comisión na primeira reunión
que celebre despois de aprobados os Orzamentos Xerais do Estado a efec-
tos de que esta, no seu caso, proceda á revisión das actuacións pendentes.

Sexto
Os Convenios en vigor que o Ministerio de Cultura teña subscritos coas Comu-
nidades Autónoma serán revisados para a súa incorporación, no que proceda,
ó primeiro plano de actuación conxunta que se aprobe pola Comisión.

Sétimo
O presente Convenio ten duración indefinida, sen prexuízo da súa denuncia
polo Ministerio de Cultura ou pola Comunidade Autónoma que deberá ser
comunicada por escrito con seis meses de antelación á efectividade da mesma.
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A denuncia da Comunidade Autónoma non afectará á vixencia dos Convenios
idénticos ó presente ós que se fai referencia na manifestación cuarta.
A Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.–O Conselleiro de Cultura da
Comunidade Autónoma de Galicia, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe.
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Convenio de colaboración entre o Ministerio de Cultura e a Comuni-
dade Autónoma de Galicia, para a elaboración do inventario do Patri-
monio Histórico Inmboble, realización do diagnóstico sobre o estado
de conservación destes bens e execución das actividades necesarias
para a conservación dos mesmos

En Santiago de Compostela, a 7 de novembro de 1995

REUNIDOS:

Dunha parte, a excelentísima señora dona Carmen Alborch Bataller, Ministra
de Cultura, actuando por delegación do Goberno da Nación, en virtude do
Acordo do Consello de Ministros de 21 de xullo de 1995 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de agosto), e doutra, o excelentísimo señor don Víctor Manuel
Vázquez Portomeñe, Conselleiro de Cultura da Comunidade Autónoma de
Galicia, actúan, de acordo cos títulos competenciais que en materia de cultu-
ra confire á Administración Xeral do Estado o artigo 149.2 da Constitución e
á Comunidade Autónoma de Galicia o artigo 148.1.16 da Constitución e o
artigo 27, apartado 18 aprobado pola Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, do
Estatuto de Autonomía para a Comunidade Autónoma de Galicia.

MANIFESTAN:

1 Que en uso dos títulos competenciais anteriormente expostos e en cumpri-
mento do disposto no artigo 46 da Constitución, ambas as Administracións
veñen desenvolvendo múltiples actividades orientadas a garantir a conser-
vación e a promover o enriquecemento do patrimonio histórico inmoble.

2 Que ó ter o título competencial cultural un carácter concorrente, segundo
reiterada doutrina do Tribunal Constitucional, ambas as partes poden
exercitalo de común acordo para a consecución duns mesmos obxectivos.

3 Que ambas as partes son conscientes da excepcional importancia do patri-
monio histórico inmoble e da necesidade de completar un inventario do
mesmo que permita unha análise rigorosa da situación en que se encontra.
Ambas as partes consideran, igualmente, que dispoñer desta información
é un elemento previo necesario para iniciar calquera actuación sobre dito
patrimonio.
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4 Que os bens integrantes do patrimonio histórico inmoble deberán ser con-
servados, mantidos e custodiados polos seus propietarios ou, no seu caso,
polos titulares de dereitos reais ou polos posuidores de tales bens, de con-
formidade co disposto no artigo 36 da Lei 16/1985, de 25 de xuño.

5 Que, con independencia da obriga a que fai referencia a manifestación
anterior, o Ministerio de Cultura e a Consellería de Cultura da Comunida-
de Autónoma de Galicia coinciden en que a intervención subsidiaria dos
poderes públicos potenciará a súa eficacia mediante a cooperación entre
os mesmos, conforme a un principio de solidariedade interterritorial e de
acordo co previsto no artigo 4, apartado d. da Lei 30/1992, de 30 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Proce-
demento Administrativo Común.
En tal sentido, estiman imprescindible realizar unha planificación conxun-
ta que permita utilizar máis adecuadamente os recursos dispoñibles en
función da urxencia de acometer actuacións para a conservación dos dis-
tintos bens que integran o patrimonio histórico inmoble.

6 Que en tales actuacións se estima, así mesmo, esencial a participación e
colaboración dos Concellos nos que radiquen nos seus termos municipais
os bens inmobles integrantes do patrimonio histórico, dos propietarios
destes e, en xeral, da sociedade civil.

Por todo o exposto, ambas as partes acordan subscribir o presente Convenio
conforme ás seguintes

CLÁUSULAS

Primeira

1 As actuacións que se han realizar conxuntamente polo Ministerio de Cul-
tura e a Consellería de Cultura da Comunidade Autónoma de Galicia para
a conservación do patrimonio histórico inmoble axustaranse ó acordado
no presente Convenio.

2 O ámbito de actuación será o territorio da Comunidade Autónoma.

3 A vixencia deste Convenio será de vinte anos contados a partir da súa sina-
tura, revisable cada dous anos.
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Segunda
As actuacións que ambas as Administracións se comprometen a realizar son as
seguintes:

a. Elaborar un inventario do patrimonio histórico inmoble, que reúna os
requisitos do artigo 1 da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio His-
tórico Español.

b. Realizar un diagnóstico sobre o estado de conservación dos bens a que
se refire o apartado anterior.

c. Executar as actividades necesarias para a conservación de tales bens.

Terceira

1 O inventario previsto no apartado a. da Cláusula Segunda constará de
dúas partes: na primeira, incluiranse os bens inmobles que figuren nos
rexistros, inventarios e outros instrumentos similares de protección do
patrimonio histórico de ambas as Administracións; na segunda, aquelou-
tros que se considere conxuntamente que merecen ser protexidos. Neste
último suposto, dita inclusión terá eficacia inmediata a efectos do presen-
te Convenio, sen prexuízo de que se poidan iniciar os trámites para a súa
inscrición formal nos instrumentos de protección xa mencionados que
establecen a lexislación estatal e a da Comunidade Autónoma sobre Patri-
monio Histórico.

2 A primeira parte do inventario foi realizada e financiada polo Ministerio
de Cultura, sendo coñecida e aceptada pola Consellería de Cultura, sen
prexuízo das revisións e actualizacións que se acorden polas partes duran-
te a vixencia do presente Convenio.

3 A segunda parte do inventario efectuarase e financiarase polo Ministerio
de Cultura. A Consellería de Cultura prestará a información, cooperación
e asistencia activa que solicite o Ministerio de Cultura para a súa elabora-
ción. A data de terminación fixarase de común acordo polas partes.

4 Os propietarios dos bens inmobles para incluír no inventario ou os titula-
res de dereitos reais ou posuidores de tales bens, facilitarán a información
que lles sexa requirida por calquera das partes asinantes deste Convenio,
de acordo coa Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.
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Ambas as Administracións comprométense a realizar, dentro do ámbito
das súas respectivas competencias, cantas actuacións sexan necesarias,
mesmo de carácter normativo, para obter coa máxima axilidade e eficacia
dita información.

Cuarta

1 O diagnóstico sobre o estado de conservación dos bens inmobles incluídos
no inventario comprenderá os seguintes extremos:

a. Situación xurídica do ben.
b. Descrición técnica do seu estado de conservación, incluídos factores de

risco.
c. Proposta das actuacións que se han realizar para a súa conservación e

duración aproximada das mesmas, con determinación das fases ou
actuacións parciais que se consideren necesarias, precisando as que
deban ter carácter prioritario.
Orzamento total estimado de ditas actuacións e, no seu caso, de cada
unha das fases.
As partes asinantes determinarán, mediante Acordo anual, os criterios
de prioridade a efectos de establecer a orde para a realización do diag-
nóstico dos bens inmobles inventariados. Dita orde deberá constar,
igualmente, en dito acordo.

2 O diagnóstico realizarase por profesionais especializados que serán selec-
cionados de común acordo por ambas as partes, sen prexuízo do previsto
no «Convenio de colaboración entre o Ministerio de Cultura e a Comuni-
dade Autónoma de Galicia para o asesoramento técnico do Instituto de
Conservación e Restauración de Bens Culturais en materia do Patrimonio
Histórico Español», subscrito o 26 de maio de 1994.

3 O financiamento dos estudios de diagnóstico realizarase a partes iguais
polo Ministerio de Cultura e a Consellería de Cultura da Comunidade
Autónoma.

4 Os estudios de diagnóstico iniciaranse en 1995, continuando progresiva-
mente durante a vixencia do presente Convenio.
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5 O Ministerio ou a Consellería de Cultura facilitaranlles ós propietarios,
titulares de dereitos reais ou posuidores, o resultado do diagnóstico efec-
tuado sobre os seus bens.

Quinta

1 Para a execución das obras necesarias nun ben inmoble incluído no inven-
tario será preciso que estea realizado o diagnóstico do mesmo.
Exceptúase do acordado no parágrafo anterior a execución de obras de
emerxencia necesarias para impedir a destrucción ou grave deterioro dun
ben, para reparar danos causados por acontecementos catastróficos, ou
para evitar situacións que supoñan grave perigo para as persoas ou as cousas.

2 A execución de obras de conservación axustarase ós termos do Acordo ou
Convenio que sobre os Programas de Actuación se acorden por ambas as
Administracións e, no seu caso, polos titulares de dereitos reais ou posui-
dores dos bens, con base nas prioridades e estimacións orzamentarias dos
estudios de diagnóstico realizados.

3 O financiamento das obras efectuarase polos titulares de dereitos reais
sobre os bens e, subsidiariamente, polo Ministerio de Cultura, a Comuni-
dade Autónoma e o Concello no que radiquen no seu termo municipal
ditos bens.
A achega dos Concellos, cando non sexan titulares de dereitos reais sobre
os bens, está xustificada polas súas competencias en materia de cultura e
polo beneficio que para os mesmos supoñen as actuacións sobre bens
inmobles do Patrimonio Histórico situados no seu termo municipal. Non
obstante, se nestes casos algún Concello non se comprometese a realizar
unha achega razoable, o financiamento podería ser asumido polas partes
asinantes previa valoración do interese cultural do ben en relación con
outros situados en Concellos que si tivesen aceptado o correspondente
compromiso financeiro.
As entidades ou titulares de dereitos reais citados realizarán, con carácter
previo á determinación das súas achegas, cantas xestións estimen oportu-
nas para que participe no financiamento calquera persoa, física ou xurídi-
ca privada, que desexe colaborar na conservación do patrimonio histórico
inmoble. Para iso realizaranse actividades de difusión das obras que se han
emprender, destacando a necesidade da colaboración da sociedade civil
no seu financiamento e os beneficios que ó efecto prevexan as lexislacións
estatal, autonómica e local.
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Determinado o financiamento de cada proxecto subscribirase un Convenio
que recolla as obrigas financeiras de cada parte. A participación do Minis-
terio de Cultura e da Consellería será sempre a partes iguais.
No Convenio ó que se refire o parágrafo anterior, as partes asinantes
poderán incorporar unha cláusula na que se prevexa que, en caso de alle-
amento ou cesión onerosa do ben inmoble, o propietario deberá reverter
a achega realizada.

4 Nos Convenios que se subscriban para o financiamento de cada proxecto,
determinarase a Administración que asume a contratación das obras, á
que lle será aplicable a lexislación correspondente a dita Administración.
En todo caso, sempre que unha das Administracións efectúe unha achega
superior, a contratación das obras axustarase á lexislación de contratos da
mesma.

5 Crearase unha Comisión de Seguimento dos Programas de Actuación indi-
cados na cláusula Quinta, 2. Dita Comisión estará integrada por seis mem-
bros como máximo: dous representantes da Administración Xeral do Esta-
do, un polo Ministerio de Cultura e outro pola Delegación do Goberno na
Comunidade Autónoma; dous da Consellería de Cultura; e, no seu caso, un
da Igrexa Católica e outro en representación de tódolos Concellos que
tivesen realizado unha achega razoable para o financiamento das obras.

A presidencia corresponderá, en quenda rotatoria anual, ó representante do
Ministerio de Cultura e a un dos que representen á Consellería de Cultura.
A Comisión reunirase, como mínimo, dúas veces ó ano.
O seu funcionamento axustarase ó disposto nos artigos 22 a 27 da Lei 30/1992,
de 26 de novembro.

Sexta
Ambas as partes comprométense a incorporar nas propostas anuais de gasto
que formulen a efectos da elaboración dos seus respectivos Anteproxectos de
Leis de Orzamentos, os créditos necesarios para o financiamento, no corres-
pondente exercicio, dos compromisos asumidos con base neste Convenio.
En caso de que os créditos orzamentarios aprobados para cada exercicio non
sexan suficientes para financiar os compromisos adquiridos, estes reduciranse
na proporción que corresponda a fin de que, en ningún caso, se supere o
importe total dos créditos autorizados. Iso sen prexuízo de que, respectando
esta limitación, poidan realizarse as transferencias que permitan os ordena-
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mentos xurídicos de ambas as partes para financiar aquelas actuacións que se
consideren prioritarias.

Sétima
Quedan excluídas das cláusulas Cuarta e Quinta do presente Convenio as
actuacións que se realicen para a conservación das catedrais da Igrexa Católi-
ca española, dadas as características propias destes inmobles que aconsellan,
por unha parte, o seu tratamento técnico diferenciado e que esixen, por
outra, unha maior achega de recursos humanos, materiais e financeiros.
Tales actuacións son obxecto do convenio específico que ambas as Administra-
cións subscriben para tal fin con esta mesma data e, así mesmo, do Convenio que
formalizará ó respecto o Ministerio de Cultura coa Igrexa Católica española.
Non obstante o anterior, as catedrais incluiranse no inventario a que se refire
a Cláusula Terceira deste Convenio.
A Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.–O Conselleiro de Cultura, Víc-
tor M. Vázquez Portomeñe.
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Fundamento Xurídico 11

Procede ante todo examina–la idoneidade do proceso iniciado, discutida inci-
dentalmente polo avogado do Estado, quen entende que, por constituí–lo
obxeto dos recursos formulados unhas reivindicacións competenciais das comu-
nidades autónomas impugnantes sen que se cuestione a dimensión material ou
funcional da Lei, o cauce axeitado debeu ter sido o do conflicto de competen-
cia e non o elixido do recurso de inconstitucionalidade. Non pode compartirse
tal afirmación, pois cando a competencia controvertida se atribuira por Lei ou
norma con este rango, o conflicto tramitarase desde o seu inicio na forma pre-
vista para o recurso de inconstitucionalidade. Se á Lei estatal se lle atribúe ter
descoñecido directamente competencias autonómicas na materia, é preceptivo
emprega–lo recurso de inconstitucionalidade polas comunidades autónomas
afectadas, xa que o en último extremo pretendido é a acomodación duns pre-
ceptos legais á Constitución e á orde de competencias por ela definido, sen
necesidade de ter que recorrer ó conflicto cando se produzan resolucións ou
actos concretos de aplicación; deste xeito é posible levar a cabo un labor de
depuración do ordenamento xurídico en xeral. Tal é a interpretación que resul-
ta da STC 49/1984 (fundamento xurídico 2º). 

Fundamento Xurídico 2
As comunidades autónomas recorrentes impugnan, pois, un bo número de pre-
ceptos da Lei estatal 16/1985, do 25 de xuño, reguladora do Patrimonio Histó-
rico Español, por entender que invaden competencias exclusivas atribuídas nos
seus respectivos estatutos de autonomía, segundo resulta do mandato do arti-
go 149.3 da Constitución en relación co número 28 do seu parágrafo 1 e o esta-
blecido no 148, número 15 e 16. Os citados Estatutos (arts. 10.19 e 20 do País
Vasco, 9.5 e 6 de Cataluña e 27.18 do de Galicia) atribúen a competencia exclu-
siva nesta materia e cóidanse de puntualizar que, no seu exercicio, correspón-
delle á Comunidade Autónoma «a potestade lexislativa, a potestade regula-
mentaria e a función executiva» así, artigo 25.2 do Estatuto catalán, 37.2 do
galego). Anque non se impugne, pois, o contido íntegro da Lei, senón só pre-
ceptos singulares, resulta inicialmente útil algunha consideración acerca da
xeral potestade do Estado para lexislar nunha materia tan ampla e variada
como a relativa ó Patrimonio Histórico–Artístico. Convén para este efecto
sinalar que esta Lei pretende establece–lo estatuto peculiar duns determina-

1 • Pode resultar de interese a Sentencia 103/1988, do 8 de xuño, do Pleno do Tribu-
nal Constitucional, no recurso de inconstitucionalidade interposto contra deter-
minados preceptos da Lei de Arquivos de Andalucía (BOE do 25 de xuño de 1988).
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dos bens que, por estar dotados de singulares características, resultan porta-
dores duns valores que os fan acredores a especial consideración e protección
en canto os devanditos valores (e ata os mesmos bens) son patrimonio cultu-
ral de tódolos españois e mesmo da Comunidade internacional por constituír
unha achega histórica á cultura universal. O artigo 149.1.28 da CE sinala como
competencia exclusiva do Estado a «defensa do patrimonio cultural artístico
e monumental español contra a exportación e a expoliación; museos, biblio-
tecas e arquivos de titularidade estatal, sen prexuízo da súa xestión por parte
das comunidades autónomas». E os distintos estatutos de autonomía das co-
munidades recorrentes asumen, como se dixo, competencias exclusivas en
materia de patrimonio histórico, artístico, monumental e arqueolóxico e en
arquivos, bibliotecas e museos que non sexan de titularidade estatal, deixan-
do sempre a salvo a competencia do Estado prevista no artigo 149.1.28 da CE.
Pero, ademais, atribúelles tamén competencia exclusiva en materia de cultu-
ra (arts. 9.4 do Estatuto catalán, 27.19 do galego e 10.17 do País Vasco, onde
asemade, deixa a salvo o previsto no artigo 149.2 da Constitución). Esta atri-
bución de competencias na materia das comunidades autónomas recorrentes
esténdese a todo o patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueolóxico
e científico, posto que só se lle atribúe expresamente ó Estado en canto á
defensa contra a exportación e a expoliación ou ós museos, bibliotecas e
arquivos da súa titularidade (art. 149.1.28). As comunidades autónomas reco-
rrentes entenden, pois, que o Estado non pode asumir outras competencias
na materia que non sexan as de defensa do patrimonio contra a expoliación
e a exportación en sentido estricto, pero o avogado do Estado defende, pola
contra, que o patrimonio histórico se inspire, para estes efectos, no concepto
de cultura, non sendo posible un reparto de competencias en réxime de exclu-
sividade, senón que se precisa unha intervención paralela e concorrente que
se xustificaría no artigo 149.2 da Constitución e que serviría así para amplia–lo
ámbito de competencias estatais máis alá das simples actuacións de defensa
contra a expoliación. Non hai dúbida de que estes bens, pola súa natureza,
forman parte da cultura dun país e, polo tanto, do xenérico concepto consti-
tucional da «cultura»; é posible por iso atopar na referida integración funda-
mento para unha competencia estatal máis ampla que a derivada do concre-
to título antes dito. Como este Tribunal xa tivo ocasión de sinalar (SSTC
49/1984, 157/1985 e 106/1987), «a cultura é algo da competencia propia e ins-
titucional, tanto do Estado como das comunidades autónomas…». «Esta é a
razón á que obedece o artigo 149.2 CE no que despois de recoñece–la com-
petencia autonómica se afirma unha competencia estatal, poñendo o acento
no servicio da cultura como deber e atribución esencial». 
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Fundamento Xurídico 3
Debe, pois, afirmarse a existencia dunha competencia concorrente do Estado
e as comunidades autónomas en materia de cultura cunha acción autonómi-
ca específica, pero téndoa tamén o Estado «na área de preservación do patri-
monio cultural común, pero tamén naquilo que precise de tratamentos xerais
ou que faga mester esa acción pública cando os fins culturais non puidesen
lograrse dende outras instancias» (STC 49/1984, ámbalas dúas citadas). A inte-
gración da materia relativa ó patrimonio histórico–artístico na máis ampla
que se refire á cultura permite atoparlle fundamento á potestade do Estado
para lexislar naquela. E se a cuestionada Lei 16/1985, de 25 de xuño, preten-
de, como dixemos, establece–lo estatuto peculiar destes bens, nese amplo
designio compréndese, en primeiro lugar, o relativo ós «tratamentos xerais»
ós que se refire a citada STC 49/1984 e entre eles, especificamente, aqueles
principios institucionais que reclaman unha definición unitaria, posto que se
trata do Patrimonio Histórico Español en xeral (Preámbulo e artigo 1.1). Hai
que agregar que a delimitación das competencias exclusivas autonómicas per-
mítelle ó Estado regular aquelas materias que non fosen estatutariamente
asumidas por cada unha delas. Por último, a atribución de competencia exclu-
siva ó Estado para a «defensa do patrimonio cultural, artístico e monumental
español contra a exportación e a espoliación e respecto de museos, arquivos
e bibliotecas de titularidade estatal, sen prexuízo da súa xestión polas comu-
nidades autónomas» (art. 149.1.28 CE), comporta a necesidade de regula–lo
ámbito concreto desa actividade de protección e, en relación con esta, aque-
les aspectos que lle serven de presuposto necesario. Non cabe, sen embargo,
estende–la competencia estatal a ámbitos non queridos polo constituínte, por
efecto daquela incardinación xeral do patrimonio histórico–artístico no termo
«cultural», pois por esta vía se deixarían baleiros de contido os títulos do blo-
que da constitucionalidade que se limitan a regular unha porción definida do
amplo espectro desta. Existe na materia que nos ocupa un título de atribución
ó Estado definido no Art. 149.1.28 CE ó que se contrapón o que lles atribúe
competencias ás comunidades fundado nos Estatutos de Autonomía. De aí
que a distribución de competencias Estado–comunidades autónomas en canto
ó patrimonio cultural Cultural, Artístico e Monumental deba partir daquel
título estatal pero articulándoo cos preceptos estatuarios que definen com-
petencias asumidas polas comunidades autónomas na materia. O Estado
ostenta, pois a competencia exclusiva na defensa do devandito patrimonio
contra a exportación e a espoliación, e as comunidades autónomas recorren-
tes no restante segundo os seus respectivos Estatutos; sen que iso implique
que a eventual afectación de intereses xerais ou a concorrencia doutros títu-
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los competenciais do Estado en materia determinada non se deban tamén ter
presentes como límites que haberá que ponderar en cada caso concreto. (Así,
os títulos que resultan, v. gr., dos números 6 e 8 do art. 149.1). 

Fundamento Xurídico 4
O primeiro en orde dos preceptos singularmente impugnados é o art. 1.3 da
Lei, polo que se acorda que «os bens máis relevantes do Patrimonio Histórico
Español deberán ser inventariados ou declarados de interese cultural nos ter-
mos previstos nesta Lei». Tanto a Generalitat como o Parlamento de Cataluña
fundan o seu reproche ó citado precepto na invasión de competencias auto-
nómicas determinada pola remisión xenérica ós «termos previstos nesta Lei»
para a declaración, inventario ou inscrición dos bens integrados no devandi-
to patrimonio histórico. Resulta, sen embargo, evidente que o citado artigo
nin establece competencias a favor do Estado, nin priva delas ás comunidades
autónomas; limítase a remitirse ó réxime xurídico formulado na propia Lei.
Mais unha declaración tan xenérica como a que se impugna só resultaría
inconstitucional se o Estado non ostentase competencia para fixar, con carác-
ter xeral, algún réxime xurídico sobre a materia, o cal foi afirmado nos fun-
damentos anteriores. Será a apreciación sobre a constitucionalidade do réxi-
me xurídico definido na Lei para a declaración ou inventario o decisivo e non
a remisión a esta polo precepto cuestionado. Tampouco se pode admitir,
como sostén a Comunidade Autónoma de Galicia, que a falta de precisión
sobre quén sexa a administración pública competente para a declaración de
integración no patrimonio histórico dun ben, salvo no caso da declaración de
bens de interese cultural, o vicie de inconstitucionalidade, pola inseguridade
xurídica que crea. En primeiro lugar, porque o citado precepto, como antes
dixemos, non regula nin define o réxime xurídico e limítase a remitirse ó pre-
visto noutros artigos da Lei de modo que o vicio que se imputa será achaca-
ble se é o caso, a estes últimos. Ademais, este Tribunal, na súa STC 150/1990,
afirmaba que «non cabe admitir que se infrinxe o principio de seguridade
xurídica cando un texto normativo non formula e resolve por si mesmo de
modo explícito tódolos problemas que poida suscita–la súa aplicación…».
Non cabe acusar de inconstitucional unha norma por non defini–lo réxime de
competencias Estado–comunidades autónomas nunha determinada materia,
cando non é iso función específica da Lei nin esta pode operar como norma
habilitante destas en sentido estricto (STC 26/1982), nin o lexislador pode dic-
tar normas que incidan no sistema de distribución de competencias para inte-
grar hipotéticas lagoas existentes na Constitución (STC 76/1983). De modo que
para determinar se unha materia é da competencia do Estado ou da Comuni-
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dade Autónoma haberá que acudir á Constitución e ós respectivos Estatutos
que é o único que a Lei podería facer. Por iso, cando unha lei non emite pro-
nunciamento ningún sobre qué Administración Pública é competente para o
exercicio dunha determinada facultade, non existe tal inseguridade xurídica;
a omisión ha de ser completada coas previsións constitucionais e estatutarias
que conforman o título de competencia. Por outra parte, a expresión «nos
termos previstos nesta Lei» fai referencia ós principios xerais dentro dos cales
se inclúen as definicións da Lei respecto da caracterización dalgún dos bens
de interese cultural. Pero tamén ás prescricións concretas da propia Lei e elas
haberán de merecer cada unha conceptuación singular de acordo coa súa
constitucionalidade por falta de competencia do lexislador estatal para esta-
blecelas; e neste segundo aspecto haberemos de examina–la de cada un dos
preceptos que se impugnan. 

Fundamento Xurídico 5
A Comunidade Autónoma de Galicia impugna o art. 2.2 da Lei, por conside-
rar que a Administración do Estado non pode fixar unilateralmente medidas
de colaboración interadministrativa, senón que deberá solicita–lo acordo
expreso das comunidades autónomas para este efecto. O teor literal do pre-
cepto que se cuestiona sinala que «en relación co Patrimonio Histórico Espa-
ñol, a Administración do Estado adoptará as medidas necesarias para facili-
ta–la súa colaboración cos restantes poderes públicos e a destes entre si, así
como para solicitar e proporcionar canta información fose precisa ós fins sina-
lados no parágrafo anterior». A formulación, en tales termos, dunha previ-
sión xenérica de colaboración en materia de Patrimonio Histórico entre o
Estado e as demais administracións públicas e as destas entre si non pode ser
acusada de inconstitucional. En primeiro lugar, porque non cabe realizar pro-
nunciamentos preventivos referidos a posibles e futuras aplicacións dos pre-
ceptos legais impugnados segundo certa interpretación; aquelas, se é o caso,
atoparán remedio polas vías que o ordenamento ofrece. Por outra parte,
como sinalou abundante xurisprudencia deste Tribunal (STC 80/1985 e
96/1986, entre outras), existe un deber xeral de colaboración entre o Estado e
as comunidades autónomas que non é preciso xustificar mediante preceptos
concretos (e que se ve reforzado polo mandato do artigo 149.2), porque é de
esencia ó modelo de organización territorial do Estado implantado pola Cons-
titución; de modo que a previsión xenérica de medidas que faciliten «a súa»
colaboración e o mutuo intercambio de información en materia de Patrimo-
nio Histórico, non só non se pode considerar contrario á Constitución, senón
esixido polo artigo 149.2 CE porque ademais o precepto fala de «facilitar (non
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impoñer) esta colaboración» (a da Administración do Estado), cos restantes
poderes públicos e a destes entre si. 

Fundamento Xurídico 6
Tanto o Parlamento como o Consello Executivo da Comunidade Autónoma
catalana e a Xunta de Galicia cuestionan a constitucionalidade do apartado
terceiro do artigo 2 da Lei, na medida en que lle atribúe á Administración do
Estado a competencia para a difusión internacional do coñecemento dos bens
integrantes do Patrimonio, así como o intercambio respecto destes de infor-
mación cultural, técnica e científica cos demais estados e cos organismos
internacionais. Entenden que tales actividades se han de considerar como
competencias executivas autonómicas en materia de fomento e divulgación
do Patrimonio Histórico. Para o Avogado do Estado, forman parte das rela-
cións internacionais que son competencia exclusiva deste, segundo o artigo
149.1.3 da CE e, en todo caso, o interese xeral esixe que sexa o Estado o que
difunda internacionalmente a existencia de tales bens, sen prexuízo das medi-
das de colaboración coas comunidades autónomas previstas no propio pre-
cepto. Non cabe aquí acudir á competencia exclusiva atribuída para a defen-
sa do patrimonio contra a espoliación e exportación como ocorrería no caso
de que as medidas concretas de intercambio de información ou de difusión
de tales bens os puxesen en perigo ou implicasen a súa saída do territorio
nacional. Tampouco é lícito solicitar para o Estado a competencia exclusiva
acudindo ó concepto de relacións internacionais (art. 149.1.3 da CE), pois non
cabe estender un título esencialmente político e propio das relacións entre
estados a un aspecto tan singular, utilizándoo para negarlles ás comunidades
autónomas toda posibilidade de actuar na difusión ou intercambio cultural
do seu Patrimonio Histórico ou de promove–los seus valores culturais fóra de
España, sempre que con iso non se comprometa a soberanía nacional nin se
xeren responsabilidades do Estado fronte a terceiros. Por outra parte, deste
apartado do artigo 3 non se impugna o parágrafo onde se establece o relati-
vo á «recuperación dos bens cando fosen ilicitamente exportados» posto que
iso compete claramente á Administración do Estado, por virtude da norma
singular do artigo 149.1.28; e tampouco o parágrafo final, que prescribe a
obriga das demais administracións competentes de colaborar coa do Estado,
posto que este deber de cooperación é xeral e haberá de referirse ás actua-
cións das devanditas administracións, con independencia de que se funden en
título competencial exclusivo ou no xenérico e concorrente. Do dito desprén-
dese que ambos (Estado e comunidades) e por título concorrente en virtude
do sistema de distribución de competencias, derivado do artigo 149.2 CE a
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teñen para a difusión internacional do coñecemento do Patrimonio Históri-
co–Artístico e non cabe nin negarllo ó Estado nin interpreta–lo artigo 2.3 da
Lei de modo que xere para a súa administración competencia exclusiva ó res-
pecto porque, non se podendo levar a cabo por Lei a atribución da devandi-
ta competencia esa interpretación iría contra as prescricións constitucionais.
Para estima–lo precepto axustado á Constitución deberá interpretarse; pois,
no sentido de que as funcións de difusión internacional dos valores culturais
destes bens en canto integrantes do Patrimonio cultural español poderán ser
exercitadas tanto polo Estado como polas comunidades autónomas que asu-
misen competencias respecto do patrimonio histórico e cultural, sempre que,
como se dixo, non se trate de actos xeradores de responsabilidades do Estado
con terceiros, sexan políticas ou económicas.

Fundamento Xurídico 7 
O recurso presentado pola Generalitat de Cataluña e o do goberno vasco
cuestionan a constitucionalidade do concepto de espoliación utilizado polo
artigo 4 da Lei, precepto que, sen dúbida, trata de intensifica–la protección
respecto de estes bens enunciando unha definición ampla do termo. Dous son
os argumentos utilizados para aquel fin. En primeiro lugar, o de que o con-
cepto de espoliación, tal e como parece definido na Lei, excede do significa-
do propio da palabra «despoxar con violencia ou iniquidade» e alégase
tamén que a extensión do concepto puramente gramatical ós supostos en que
se «perturbe o cumprimento da función social» do ben supón excede–lo títu-
lo competencial específico que o Estado ten constitucionalmente atribuído,
ou sexa, a defensa contra a espoliación. O Avogado do Estado defende a cons-
titucionalidade deste partindo precisamente de que as funcións de defensa
contra a espoliación inclúen competencias de protección xeral e non só aque-
las relacionadas coa perda ou destrucción violenta. Resulta de especial apli-
cación ó caso o criterio que este Tribunal tivo ocasión de sinalar en anteriores
resolucións (STC 76/1983), segundo o cal o sistema de distribución de compe-
tencias entre o Estado e as comunidades autónomas configurado pola Cons-
titución vincula a tódolos poderes públicos de acordo co artigo 9.1 da CE, e,
en consecuencia, constitúe un límite para a potestade lexislativa das Cortes
Xerais; por iso, o lexislador estatal non pode incidir, con carácter xeral, no sis-
tema de delimitación de competencias sen unha previsión constitucional ou
estatutaria, neste caso inexistente. De aí que a cuestión se centre en determi-
nar se o concepto de espoliación definido no artigo cuarto da Lei 16/1985, do
25 de xuño, supón per se a invasión estatal nas competencias autonómicas
cando define que «para os efectos da presente Lei enténdese por espoliación
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toda acción ou omisión que poña en perigo de perda ou destrucción todos ou
algúns dos valores dos bens que integran o Patrimonio Histórico Español ou
perturbe o cumprimento da súa función social». O reproche de inconstitucio-
nalidade diríxese, como antes dixemos, contra o último inciso, «perturbe o
cumprimento da súa función social». Tal como fai o Avogado do Estado, hai
que afirmar que a acepción constitucional do concepto espoliación non debe
quedar limitada ó estricto significado gramatical do termo, como ocorre en
xeral cos conceptos indeterminados, que exceden a súa acepción literal para
alcanza–lo senso que a experiencia lles foi atribuíndo. O contrario suporía
aquí restrinxi–la competencia do Estado ás simples funcións de vixilancia, pro-
tección e represión contra os ataques físicos que danen ou destrúan o patri-
monio ou priven ilegalmente deste, competencia que en xeral xa lle ven atri-
buída polo artigo 149.1.6 da CE como comprendida nas medidas de orde
pública, penais ou civís, en canto o despoxo ou destrucción violenta xa teñan
transcendencia de infracción penal (art. 46 CE) ou simplemente a de privación
ilícita. Pero algún maior alcance haberá que lle atribuír ó termo que delimita,
no artigo 149.1.28, a competencia para a defensa contra a espoliación, da cal
a mención noutro caso sería innecesaria. A utilización do concepto de defen-
sa contra a espoliación ha de se entender como definitoria dun plus de pro-
tección respecto duns bens dotados de características especiais. Por iso mesmo
abarca un conxunto de medidas de defensa que ademais de se referir ó seu
deterioro ou destrucción tratan de se estender á privación arbitraria ou irra-
cional do cumprimento normal daquilo que constitúe o propio fin do ben
segundo a súa natureza, en canto portador de valores de interese xeral nece-
sitados, estes valores tamén, de ser preservados. Así pois, a Lei chama pertur-
bación do cumprimento da súa función social á privación do destino e utili-
dade xeral que é propio de cada uno dos bens, anque materialmente o ben
mesmo permaneza. Cuestión distinta é a posible utilización deste concepto
para dar cobertura a medidas concretas que excedan do que racionalmente
debe integra–la protección deses bens nun significado finalista: a súa función
social é determinada polo destino e utilidade que directamente deriva do
carácter histórico–artístico propio e non por outro arbitrariamente asignado,
anque sexa análogo. Unha hipotética invasión competencial non viría así
dada pola utilización no precepto legal da expresión «perturbe o cumpri-
mento da súa función social», senón por unha aplicación extensiva en cada ca-
so, e é alí onde cabería remediala. O precepto non resulta, pois, contrario á
Constitución segundo o senso que se indica, e tanto menos en canto que, na
parte non impugnada, respecta a acción protectora das comunidades autó-
nomas, ás que en primeiro lugar estimula, para autoriza–la actuación da
Administración do Estado só en defecto da daquelas. 
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Fundamento Xurídico 8
O artigo 6 b) da Lei preveu a competencia para a execución da Lei dos orga-
nismos da Administración do Estado «respecto dos bens integrantes do Patri-
monio Histórico Español adscritos a servicios públicos xestionados pola Admi-
nistración do Estado ou que formen parte do Patrimonio Nacional». O pre-
cepto supón, a xuízo do Goberno vasco, a creación indirecta dun título com-
petencial a favor do Estado, mediante a simple adscrición dun ben a un servi-
cio público xestionado pola súa Administración. Sen embargo, da redacción
de tal precepto tan só cabe deducir que terán competencia na execución da
Lei en xeral (e non só para a defensa ou protección) respecto dun ben xa ads-
crito a un servicio público estatal, os órganos tamén estatais encargados da
xestión do servicio, o cal non é máis que unha consecuencia da plenitude de
exercicio da competencia dos devanditos órganos, que se a teñen exclusiva
para a xestión do servicio, deberán estendela tamén ó réxime de uso e xestión
dos bens afectos a este e necesarios por iso para a súa prestación, o contrario
condicionaría o mencionado exercicio e sería perturbador para a xestión do
mesmo servicio. O precepto, pois, en si non vulnera a orde competencial na
materia, porque non nace desta disposición un dereito do Estado a invadir
competencias autonómicas máis alá do que supón a estricta xestión dun ben
de necesaria utilización e afectado a un servicio da súa titularidade. A cues-
tión, que esta Lei non aborda, presentarase, se é o caso, nun momento pre-
vio, ou sexa, no da decisión de adscribi–lo ben ó servicio e haberá de resol-
verse entón consonte ó réxime xurídico que rexa o modo de afectación de
cada cousa en concreto e polas vías adecuadas en canto ós procedementos
establecidos para iso. 

Fundamento Xurídico 9 
O artigo 7 da Lei dispón que os «concellos cooperan cos organismos compe-
tentes para a execución desta Lei na conservación e custodia do Patrimonio
Histórico Español comprendido no seu termo municipal, adoptando así medi-
das oportunas para evita–lo seu deterioro, perda ou destrucción». Tal é o
deber de cooperación cos órganos competentes das comunidades autónomas
ou das administracións públicas para a conservación e enriquecemento do
Patrimonio Histórico, Cultural e Artístico dos pobos de España. Non se pode
admitir, como pretende o Goberno vasco, que o Estado se excede establecen-
do competencias en favor das administracións locais. As competencias e fun-
cións que nesta materia poidan corresponder a aquelas determinaranse pola
lexislación estatal ou pola lexislación autonómica (art. 25.2 e) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local) atendendo ás constitu-
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cional e estatutariamente determinadas para cada Administración pública.
Non é, pois, que a Lei lles atribúa esa competencia ós Concellos, senón que
lembra o seu deber constitucional de cooperación, neste caso con quen exer-
za as funcións de defensa, protección, conservación e custodia daqueles bens,
mais non só o Estado, senón tódolos «organismos competentes». 

Fundamento Xurídico 10 
O artigo 9 é impugnado por tódolos recorrentes, articulándose arredor deste
a pretendida inconstitucionalidade doutros preceptos da mesma Lei, co cal
vén constituír un nó esencial no réxime de competencias debatido. Os reco-
rrentes alegan que este precepto, ó prescribi–la declaración de interese cul-
tural para gozar de singular protección «mediante real decreto», relegaría as
comunidades autónomas á simple tramitación do expediente. Coinciden en
sinalar que o Estado carece de competencias executivas nesta materia que
non sexan as estrictamente encamiñadas á defensa contra a exportación e
espoliación, e que lles corresponde ás comunidades autónomas que estatuta-
riamente asumisen competencias, a declaración de interese cultural dos bens
integrantes do Patrimonio Histórico Español situados en cada comunidade. A
cualificación formal como bens de interese cultural dos «máis relevantes» do
Patrimonio Histórico Español (art. 1.3 da Lei) constitúe un requisito para que
poidan gozar de singular protección e tutela (art. 9.1) e tamén, polo tanto,
para a súa defensa contra a exportación e a espoliación; pero o é así mesmo
para a submisión a un réxime singular derivado da súa importancia cultural e
que na súa propia complexidade abarca medidas de estricta protección e
defensa a carón doutras que non o son e teñen natureza xurídica variada. A
amplitude de consecuencia da resolución que cualifica e declara un ben de
interese cultural ten, polo tanto, un alcance xeral respecto do réxime deste e
non só en relación coa súa defensa fronte á espoliación e a exportación. A
categoría legal dos bens de interese cultural dentro do Patrimonio Histórico
Español está integrada polos máis relevantes deste, normalmente situados
nalgunha das comunidades autónomas. E a elas, en canto a teñan asumida
estatutariamente, debe corresponde–la competencia para a súa declaración
formal sen prexuízo da do Estado nos supostos singulares en que a este lle vén
atribuída pola Constitución e se sinalan no apartado b) do citado artigo 6. En
consecuencia, o inciso final do artigo 9.1 («declarados de interese cultural
mediante real decreto de forma individualizada») non se axusta ó bloque da
constitucionalidade máis que se se entende referido soamente a aqueles
supostos nos que é competente o Estado para a execución da Lei, é dicir, os
mencionados no parágrafo b) do citado artigo 6. Pero sería contrario a aquel
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se se lle considerase aplicable en todo caso. Así depurado o precepto do seu
exceso competencial (incluso o inciso inicial do parágrafo 2), o resto das súas
normas non implican extralimitación e son aplicables a tódolos expedientes
de declaración tanto ós de competencia do Estado como das comunidades
autónomas. Cuestión distinta é a declaración «por ministerio desta Lei», posto
que se trata dunha medida lexislativa da cal o obxecto é o de se remitir a
supostos concretos contidos na propia Lei e non impugnados, onde se definen
as categorías deses bens, ou ben segundo a Disposición adicional primeira
(que tampouco se impugna), a atribuí–la nova denominación e as consecuen-
cias derivadas da súa inclusión no réxime que a Lei establece para os que xa
estaban declarados ou incluídos con anterioridade en inventario. En conclu-
sión, procede declarar que o inciso final do artigo 9, parágrafo primeiro, da
Lei («mediante Real Decreto de forma individualizada») é constitucional en
relación coa declaración de interese cultural dos bens só cando esta corres-
ponda formulala á Administración do Estado, ou sexa, nos supostos do artigo
6 b); e outro tanto cabe dicir do apartado 5 do mesmo artigo, posto que o seu
contido é o mesmo, anque de signo contrario. Idéntica conclusión debéselle
aplicar á Disposición transitoria sexta, 1, en canto tamén nela aparece como
prescrición impugnada a de que a resolución teña lugar en todo caso median-
te real decreto. 

Fundamento Xurídico 11
O parágrafo 5º do artigo 49 prescribe tamén unha declaración que se pode
formular respecto dos documentos que merezan a consideración de bens do
Patrimonio Documental, anque non teñan a antigüidade esixida para iso nos
parágrafos anteriores do mesmo artigo. A competencia atribúeselle aquí á
Administración do Estado e a transcendencia do acto non pode parangonar-
se coa do artigo 9º antes examinado. Nin a defensa contra a espoliación e a
exportación nin ningún outro dos títulos a que antes se fixo referencia xusti-
fican esta prescrición, mediante a cal vén en realidade a se atribuír compe-
tencia en contra do previsto, en xeral, polos Estatutos, decisión que non é pro-
pia da Lei segundo a STC 76/1983, antes citada. E en contra, incluso, da dou-
trina deste Tribunal formulada na STC 103/1988, a cal, en relación co Patri-
monio Monumental andaluz, sinalou que nas normas do Estatuto ha de se
entender comprendida a competencia autonómica para definir este patrimo-
nio en canto parte integrante do seu Patrimonio Histórico. Este precepto non
exclúe que esa declaración poida ser realizada polas comunidades autónomas
no ámbito da súa competencia.
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Fundamento Xurídico 12 
É preciso sinalar seguidamente que a existencia dun Rexistro Xeral onde se ins-
cribirán os bens previamente declarados de interese cultural (art. 12.1), a expe-
dición dun título oficial que os identifique (art. 13.1), a confección dun inven-
tario xeral dos bens do Patrimonio Histórico Español non declarados de inte-
rese cultural que teñan singular relevancia (art. 26), a confección dun censo do
patrimonio documental e dun catálogo do patrimonio bibliográfico (art. 51),
ou a inclusión dos bens integrantes do patrimonio documental e bibliográfico
que teñan singular relevancia nunha sección especial do Inventario Xeral (art.
53), constitúen manifestacións do designio da Lei de articula–los mecanismos
de coordinación, coñecemento e publicidade precisos para desenvolve–las
competencias na materia. Tales rexistros, catálogos ou censos, na medida en
que se constitúen como o elemento formal imprescindible para exercer exclu-
sivamente as competencias na defensa do Patrimonio Histórico Español, cons-
titucionalmente asignadas ó Estado (art. 149.1.28), non lles agregan compe-
tencia ningunha nin privan delas ás Comunidades nin poden ser considerados
contrarios á Constitución. A súa necesaria existencia non implica, pois, nega–la
posibilidade de que se creen os instrumentos equivalente no seo daquelas
comunidades autónomas que asumiran competencias na materia, pois as nor-
mas das cales a constitucionalidade se cuestiona non exclúen a existencia des-
tes últimos. Por outra parte, a propia natureza dos bens ós que esas medidas
xerais de constancia, identificación formal e publicidade se refiren, ou sexa, os
máis relevantes do Patrimonio Histórico Español (é dicir, común a todo o Esta-
do), no caso do Rexistro, os mobles de especial relevancia que foron obxecto
daquela declaración no caso do inventario xeral (art. 26) e o censo, catálogo e
lista especial dos patrimonios documental e bibliográfico determinan tamén a
competencia constitucional do Estado en canto a formación, publicidade e
control unificado e non só serán esixencia previa para a defensa específica
deses bens, senón sobre todo, porque é dese modo como a súa contribución á
cultura xeral se mostra organizadamente e con alcance xeral, xustificando así
a competencia daquel para «facilita–la comunicación cultural entre as comu-
nidades autónomas, de acordo con elas» (art. 149.2 CE), porque esa comuni-
cación respecto desta clase de bens se posibilita mediante a súa constancia e
publicidade nos referidos instrumentos que, por iso mesmo, teñen carácter
único. Por último, e no relativo ó patrimonio documental e bibliográfico, pro-
cede reitera–la cita da doutrina contida na nosa STC 103/1988, advertindo que
a eventual creación de tales instrumentos polas comunidades non poderá levar
á abolición ou ineficacia directa ou indirecta do Rexistro Xeral nin das funcións
que lle dan sentido, porque iso implicaría á súa vez unha invasión das compe-
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tencias exclusivas do Estado (en tal sentido, STC 87/1985). Nin, por outra parte,
a impedi–la confección do inventario xeral ou do censo e catálogo (arts. 26.1 e
51.1) pola Administración do Estado, en canto ós bens do Patrimonio Históri-
co Español, operación que, ademais haberá de se levar a cabo «en colabora-
ción» coas demais administracións competentes. De modo que a intervención
da Administración do Estado así aplicada non só non invade a competencia das
comunidades autónomas, senón que deberá actuar «de acordo con elas»,
como sinala o artigo 149.2 in fine, mediante a achega de datos e traballos des-
tas dentro do seu propio ámbito competencial, mediante acordo de vontades
promovido por aquela pero aceptando o efecto vinculante das proposta des-
tas, que se limitará a harmonizar e centralizar. Estas consideracións determi-
nan a desestimación da pretensión de inconstitucionalidade dos artigos 12.1,
13.1, 26.1, 51.1 e 53 da Lei.

Fundamento Xurídico 13 
O Goberno vasco cuestiona a constitucionalidade do artigo 12, non pola cre-
ación dun Rexistro Estatal de bens de interese cultural, senón na medida en
que a inscrición neste é constitutiva para gozar dos beneficios fiscais previstos
no artigo 69.2, por considerar que tal decisión lles corresponde ás comunida-
des autónomas. A devandita formulación ha de se relacionar necesariamente
cos motivos de impugnación alegados polo Parlamento e o Consello executi-
vo da Comunidade Autónoma catalana ó cuestiona–lo artigo 69.1 e 2, da Lei,
e coas razóns que o Goberno vasco invoca para impugna–la Disposición adi-
cional cuarta. O citado artigo 69.2 da Lei esixe, para gozar dos beneficios fis-
cais sinalados nos artigos 69 e seguintes, e na Disposición adicional cuarta, a
súa inscrición no Rexistro Xeral que establece o artigo 12 e, no caso de bens
mobles, no Inventario Xeral a que se refiren os artigos 26 e 53 da Lei. Sen
insistir nos argumentos antes utilizados trátase agora de determinar se o esta-
blecemento de beneficios fiscais condicionados á inscrición no Rexistro ou
Inventario excede do título competencial do Estado. A inscrición opera aquí
como un requisito necesario para o outorgamento polo Estado dos beneficios
fiscais e tal previsión non incorre por iso en inconstitucionalidade derivada de
invasión competencial. O exercicio de tales competencias non se fundamenta,
sen máis, na facultade de gasto que, como reiteradamente sostivo este Tribu-
nal en numerosas ocasións (STC 179/1985, 95/1986, 146/1986 e 152/1988), non
é un título xenérico e autónomo que permita atraer cara a si toda sorte de
competencias materiais, senón que atopa cobertura nas competencias que o
Estado ostenta en materia de Patrimonio Histórico, dado que a existencia de
tales beneficios fiscais, aínda sen ser unha medida de estricta defensa contra
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a espoliación ou exportación, pode considerarse como a lóxica contrapartida
ás cargas que a inclusión neste réxime xurídico especial trae consigo e conse-
cuencia directa das medidas restrictivas do uso de tales bens que se poden
impoñer. Por outra parte, repetimos que, como xa se puxo de manifesto na
STC 49/1984, non se lle pode negar á Administración do Estado competencia
para a inscrición dun ben que implica o sometemento a un réxime xurídico
con desgravacións fiscais estatais, por suposto que sen prexuízo das medidas
de fomento que as comunidades autónomas poidan arbitrar dentro do ámbi-
to da súa propia competencia. De feito, trátase da inscrición destes bens para
a súa inclusión nun ordenamento sectorial que implica notables restriccións ó
exercicio de dereitos inherentes á súa titularidade, as cales se tratan de com-
pensar con certos beneficios tributarios a cargo da mesma Administración que
os censa ou rexistra. En calquera caso, este efecto da inscrición non é orixina-
rio, senón derivado. O rexistro constitúe o instrumento de publicidade formal
dos bens favorecidos por esas medidas de fomento e estas son outorgadas
polo Estado con tal condicionamento; desligar este daquelas suporía a nece-
sidade dunha nova cualificación dos bens para os efectos do outorgamento
dos beneficios. Se, como antes razoamos, correspóndelle ó Estado a compe-
tencia respecto do rexistro e os inventarios, a que aquí se discute é simple
consecuencia. Por todo o exposto, procede desestima–la pretensión de
inconstitucionalidade do artigo 69 e Disposición adicional cuarta da Lei. 

Fundamento Xurídico 14 
As tres comunidades autónomas recorrentes cuestionan o artigo 18, por con-
siderar que ó someterse á autorización da Administración do Estado todo des-
prazamento ou remoción dos bens inmobles declarados de interese cultural,
se invaden competencias estatutariamente asumidas polas comunidades
autónomas que non poden ter cobertura no ámbito competencial que o arti-
go 149.1.28 da CE lle reserva ó Estado. O precepto impugnado sinala que «un
inmoble declarado de interese cultural é inseparable do seu contorno. Non se
poderá proceder ó seu desprazamento ou remoción, salvo que resulte impres-
cindible por causa de forza maior ou de interese social e, en todo caso, con-
forme ó procedemento previsto no artigo 9, parágrafo 2, desta Lei». Xa dixe-
mos, ó tempo de trata–lo concepto de espoliación, que a utilización constitu-
cional dun termo non se pode entender sempre limitada ó seu estricto signi-
ficado gramatical e menos a unha soa acepción deste, de modo que han de
se considerar comprendidas naquel o conxunto de medidas de defensa e pro-
tección contra a perda, deterioro ou destrucción, así como aquelas que pre-
tenden preserva–lo fin ou función social que lles so propios. Dende esta pers-
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pectiva advírtese que o cambio de situación dun inmoble ou a súa remoción
implica riscos para a propia existencia ou tamén para a función social, cultu-
ral e histórica á que aparece vinculado; e non só isto, senón que a situación
dun inmoble confírelle de ordinario ó seu contorno un carácter derivado
daquel, de tal maneira que non xa o ben singular, senón a paraxe, quedan de
feito cualificados ó cualificarse o primeiro. Por iso é preciso somete–lo des-
prazamento a autorización previa por parte da Administración do Estado
como garante da presentación de tales bens en canto se dean as citadas cir-
cunstancias e como consecuencia da evidente relación que existe entre a
remoción do ben e a privación ou lesión do seu propio destino. 

Fundamento Xurídico 15 
Cuestiónase, así mesmo, a prohibición legal de allea–los bens mobles que for-
men parte do Patrimonio Histórico Español pertencentes ás administracións
públicas, prevista no artigo 28.2 da Lei, por entender que iso excede do títu-
lo competencial constitucionalmente asignado ó Estado. Pero esa prohibición
xenérica non incide no sistema de distribución de competencias, pois á marxe
das garantías que cada comunidade poida arbitrar en tal sentido, deste modo
asegúrase en última instancia que os bens mobles do Patrimonio Histórico
Español que pasaron a ser de titularidade pública non van deixar de selo, nun
intento de evita–la diminución do devandito Patrimonio e a eventual perda
de tales bens, fins que claramente están comprendidos na competencia
outorgada para a defensa destes. Por outra parte, esta é unha limitación á
facultade de disposición que trata de conservar en mans das administracións
públicas bens do Patrimonio Histórico que xa o están. A prohibición xeral de
allear constitúe unha medida de conservación do acervo cultural español do
que eses bens forman parte, polo cal a súa adopción lexislativa non se lle
pode negar ó Estado en aplicación do artigo 149.2 CE. Someter esta determi-
nación á competencia autonómica iría en contra da xeral competencia do
Estado en materia de lexislación civil (149.1.8) ou administrativa (149.1.18)
que é na que a limitación se funda. 

Fundamento Xurídico 16 
O Consello executivo da Generalitat de Cataluña impugna o artigo 30, apar-
tados h) e l) da Lei 16/1985, polo que se configura o réxime xurídico dunha
taxa á exportación de bens mobles integrantes do Patrimonio Histórico Espa-
ñol. Non se cuestiona en realidade a existencia da taxa, senón o feito de que
a súa xestión se lle encomende ó Ministerio de Cultura e que o importe se
ingrese no Tesouro Público, por entender que tales disposicións contraveñen
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o Acordo da Comisión Mixta de Transferencia, aprobado polo Real decreto
1010/1981, do 27 de febreiro, sobre traspaso de funcións e servicios do Minis-
terio de Cultura á Generalitat de Cataluña, do cal o apartado B) 4 establece
que «as exportacións de bens mobles de valor histórico, artístico, arqueolóxi-
co, etnolóxico e paleontolóxico haberán de ser tramitados polos órganos
competentes da Generalitat. A denegación da solicitude porá fin ó expedien-
te. No caso contrario, darase traslado desta ó Ministerio de Cultura e ó de Eco-
nomía e Comercio para a súa resolución definitiva». A xuízo da Generalitat, a
disposición legal subtráelle indebidamente a tramitación das exportacións a
través do procedemento indirecto de atribuírlle á Administración Xeral a xes-
tión da taxa e o producto desta xerado pola prestación daquel servicio, enga-
de que a norma unicamente sería constitucional se se entendese que a xes-
tión e cobranza da taxa lle correspondería a aquela administración que tra-
mitase o expediente e, por conseguinte, prestase o servicio conducente ó
outorgamento da autorización; ou, en todo caso, a ámbalas dúas administra-
cións na proporción que corresponda. Mediante a pretendida confrontación
entre o Real decreto de transferencias e o teor literal da Lei formúlanse dúas
cuestións: a relativa á competencia para a xestión dos expedientes de expor-
tación de bens mobles e a da distribución do producto da taxa, pero non o
establecemento desta. O certo é que á marxe da real natureza xurídica deste
tributo, a competencia exclusiva que o Estado ostenta para a defensa contra
a exportación é o que permite no exercicio desta sometela a previa licencia,
da cal o outorgamento se configura como feito impoñible da taxa; a base
impoñible non se fixa polo custo da prestación que o servicio comporta, senón
polo valor real do ben do cal se solicita a autorización para exportar, e do cal
o producto queda afectado á adquisición de bens de interese para o Patri-
monio Histórico Español. É pois, na competencia atribuída á Administración
do Estado polo artigo 149.1.28 da CE onde se xustifica o outorgamento da
licencia, e esta, á súa vez, xustifica a exacción da taxa correspondente (da cal
o fundamento de imposición cabe referilo ó articulo 133.1 ). Non se contradí
que a xestión se lle atribúa ó Ministerio de Cultura e a taxa se ingrese no
Tesouro co feito de que os expedientes para a autorización da exportación se
tramiten pola comunidade autónoma, posto que a fase final de outorga-
mento (se a autorización non é antes denegada) se lle atribúe ó Ministerio,
incluso no Real decreto de transferencia; isto último non implica privalos da
competencia para a tramitación, senón só para o outorgamento da licencia.
Non hai, polo tanto, contradicción ningunha entre as competencias que o
Real decreto 1010/1981 lle encomenda á Comunidade Autónoma catalana e a
regulación contida no artigo 32 da Lei 16/1985, do 25 de xuño. 
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Fundamento Xurídico 17 
O artigo 32 regula un réxime específico respecto dos bens mobles dos cales a
importación foi legalmente autorizada, de modo que queden perfectamente
identificados non poderán ser declarados de interese cultural nun prazo de
dez anos, durante o cal se permite a súa exportación. O parágrafo 3, que é o
impugnado, establece simplemente a posibilidade da súa declaración de inte-
rese cultural antes do transcurso dese prazo, e atribúelle a resolución á Admi-
nistración do Estado. A evidente relación da situación de tales bens respecto
das posibilidades da súa exportación e a excepcionalidade do suposto, que
permite incluílo entre os casos de necesidade previstos no artigo 6 b) da Lei,
así como a transitorialidade de tales bens durante ese período, derivada das
posibilidades da súa exportación, son razóns determinantes de que durante
tal período teña de lle corresponder ó Estado unha actuación extraordinaria
de protección, como é a declaración anticipada prevista no devandito pre-
cepto, que claramente se apoia no inciso inicial do artigo 149.1.28 CE. 

Fundamento Xurídico 18 
Cuestiónanse, así mesmo, os dereitos de adquisición preferente —tenteo e
retracto— que a Lei establece respecto dos bens por ela protexidos cando tra-
ten de ser exportados (art. 33), nas transmisións operadas no comercio inter-
no (art. 38), en idénticos supostos relativos ós bens constitutivos do Patrimo-
nio Documental e Bibliográfico (art. 56). Dous son os reproches fundamentais
que se dirixen contra tales disposicións: por un lado, a incompetencia do Esta-
do para regular, con carácter xeral e de modo uniforme, dereitos de adquisi-
ción preferente en materia de Patrimonio Histórico, e, por outra parte, a pre-
ferencia que se lle supón concedida á Administración do Estado respecto das
comunidades autónomas para o exercicio efectivo daqueles. Como dixemos ó
principio, a complexidade do que se denomina patrimonio histórico non sem-
pre permite atopar nun só título a habilitación de competencias. Non o per-
mite especialmente nesta concreta cuestión, porque o establecemento de
dereitos de adquisición preferente a favor das administracións públicas non
ten outro alcance que o de outorgárlle–la titularidade deses dereitos cando
se trata do alleamento desta clase de bens; polo tanto, establécese un privi-
lexio público na normativa xeral sobre o réxime destes bens e incluso na súa
contratación, sen outro significado ca este. Esta consideración xa pon de rele-
vo que a cuestión, polo seu alcance xeral e de principio respecto daquela ins-
titución, require a intervención lexislativa do Estado, fundada agora noutros
títulos competenciais expresos no artigo 149.1.8 e 18. Cuestión distinta é a da
Administración pública competente para o exercicio de tales dereitos. No
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relativo ós casos de solicitude de exportación de bens mobles integrantes do
Patrimonio Histórico Español, o artigo 33 establece que a declaración de valor
feita polo solicitante será considerada oferta de venda irrevogable en favor
do Estado. É evidente que á Administración do Estado debe corresponderlle
o exercicio deste dereito de tenteo, posto que este é claramente un medio de
defensa dos bens contra a exportación, materia da súa competencia (art.
149.1.28 CE). Non se aparta, pois, o precepto do establecido na Constitución.
A impugnación dalgunhas prescricións do artigo 38 (apartados 2, 3 e 4) fún-
dase en que este concede, segundo os recorrentes, preferencia á Administra-
ción do Estado sobre as comunidades autónomas para exercita–los dereitos
de tenteo e retracto. Sen embargo, non hai nesas normas outra preferencia
que a atribuída excepcionalmente ó Estado no parágrafo final do apartado
40, «sempre que se trate de adquirir bens mobles para un Museo, Arquivo ou
Biblioteca de titularidade estatal», e nese punto non cabe obxección consti-
tucional a tal prescrición directamente establecida pola Lei en aplicación da
competencia do Estado sobre museos de titularidade estatal (art. 149.1.28
CE), evidentemente relacionada coa función de comunicación cultural que
cumpran esas institucións, e para o que o Estado ten ademais habilitación
segundo o artigo 149.2 CE. No demais, os dereitos dos apartados 2 e 3 non se
establecen só nin tampouco preferentemente a favor do Estado, posto que o
apartado 4 prescribe que «o disposto nos apartados anteriores non exclúe
que os dereitos de tenteo e retracto poidan ser exercidos en idénticos termos
polos demais organismos competentes para a execución desta Lei» (os de
cada comunidade autónoma segundo o artigo 6). Non cabe deducir do texto
legal outra preferencia relativa a favor do Estado que a antes mencionada; cae,
pois, pola súa base, o fundamento da súa impugnación. 

Fundamento Xurídico 19 
Tanto o Parlamento como o Consello Executivo da Generalitat de Cataluña
impugnan a Disposición transitoria segunda, na que se establece que o
Goberno, por proposta do Ministerio de Cultura, dictará o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Persoal dos Arquivos, Bibliotecas e Museos
de titularidade estatal. Tal disposición, ó seu xuízo, vulnera o artigo 11.7 do
Estatuto de Autonomía, polo que a Generalitat asumía a execución da lexis-
lación do Estado en materia de Museos, Arquivos e Bibliotecas de titularida-
de estatal das cales a execución non se reserve o Estado, poñéndoo en rela-
ción cos parágrafos 6 e 7 do apartado B) do tantas veces citado Real decreto
1010/1981, polos que se lle transfire á devandita comunidade autónoma a
xestión dos arquivos e museos que nel se mencionan. Estes preceptos insíren-
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se sen dificultade na articulación das competencias en materia de potestade
regulamentaria e a interpretación desta emanada deste Tribunal. A reserva
constitucional do artigo 149.1.28, no seu parágrafo final, establece a posibili-
dade de lles transferi–la xestión dos establecementos citados ás comunidades
autónomas, e unha vez feito, á Generalitat corresponderalle «a execución da
lexislación do Estado» nos termos do artigo 11 do seu Estatuto, ou sexa, suxei-
tando a xestión «ás normas regulamentarias que no desenvolvemento da súa
lexislación dicte o Estado» (art. 25 do Estatuto). Por conseguinte, a Disposición
transitoria segunda, que se refire precisamente a estes Regulamentos, non se
aparta do artigo 149.1.28 da Constitución, nin dese precepto estatutario, en
canto son só as facultades de xestión o transferido e non as regulamentarias. 

Fundamento Xurídico 20 
Por último o Parlamento catalán alega a inconstitucionalidade da Disposición
transitoria sétima, pola que se sinala un prazo de cinco anos a partir da entra-
da en vigor da Lei, para que os responsables da instalación retiren a publici-
dade comercial, cables e conduccións existentes nos xardíns históricos e nas
fachadas e cubertas dos monumentos declarados de interese cultural. Non é
posible manter, como pretende o Parlamento catalán, que unha disposición
encamiñada a preserva–los xardíns históricos e os monumentos declarados de
interese cultural, anque dispoña un período transitorio para o seu cumpri-
mento, non quede comprendida dentro da competencia estatal para defen-
de–lo devandito Patrimonio contra a espoliación, co alcance que xa tivemos
ocasión de sinalar, máxime cando este precepto, que se limita a establecer un
prazo, aparece relacionado co artigo 19.3 da Lei, polo que se fixa idéntica
precisión de futuro, sen que este último fose cuestionado. 

DICTAME:

En atención a todo o exposto, o Tribunal Constitucional, pola autoridade que
lle confire a Constitución da nación española, decidiu: 
Primeiro
Declarar que o artigo 2.3 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, reguladora do Patri-
monio Histórico, non é inconstitucional, interpretado co sentido e alcance
previsto no fundamento xurídico 6. 

Segundo
Declarar que os artigos 9.1, sexta; 9.2; parágrafo final do 9.5, e Disposición
transitoria sexta, 1, non son contrarios á Constitución interpretados como
resulta do fundamento xurídico 10. 
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Terceiro
Declarar que o parágrafo 5º do artigo 49 non é inconstitucional interpretado
nos termos do fundamento xurídico 11. 

Cuarto
Desestimar, en todo o restante, os recursos de inconstitucionalidade interpos-
tos contra os demais preceptos da ley citada. Publíquese esta Sentencia no
«Boletín Oficial del Estado».



§31º. ANEXO I:

Listado por provincias e concellos de 

Bens declarados de Interese Cultural

Defi PDF  23/9/04  21:13  Página 476



PROVINCIA DA CORUÑA

A Capela: 
Ex Colexiata de Santa María de Caaveiro. 

A Coruña: 
Arquivo de Reino de Galicia, Casa Paredes, Castelo de Santo Antón,
Castro de Elviña, Cidade Vella, El Boyero Castellano, Igrexa Santa María
do Campo, Igrexa de Santiago, Igrexa de San Xurxo, Museo de Belas
Artes, Praza de Santa Barbara, Ruínas da Igrexa Ex–Colexiata de S.
Francisco, Torre Hércules, Xardín de San Carlos e anaco da muralla,
Zona das Murallas, Porta do Parrote. 

A Pobra do Caramiñal: 
Torre de Bermúdez (Valle Inclán), Torre de Xunqueiras.

Abegondo: 
Castelo de Beldaña, Castelo de Porcas, Torre de Cerca, Torre de Figue-
roa, Torre de Peto Bordel. 

Aranga: 
Castelo de Aranga, Torre de Teodomiro. 

Arzúa: 
Castelo de Fruzo. 

Bergondo: 
Mosteiro de San Salvador, Pazo de Lancara ou Mariñan, 

Betanzos: 
Convento de San Francisco, Muralla do recinto urbán, Igrexa de Santa
María de Azougue, Parte Antiga da Cidade. 

Boimorto: 
Torre de Andabao. 

Boqueixón: 
Torres de Lestedo. 

Brión: 
Fortaleza de Altamira.

Cabana de Bergantiños: 
Dolmen de Dombate, Torre de Penela. 

Cambre: 
Igrexa de Santa María, Torre de Andeiro. 

Carral: 
Torre de Etcheverría, Torre de Pardo Bazán, Torre de Valbén. 
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Cee: 
Castelo do Príncipe. 

Cerceda: 
Torre de Boado.

Coirós: 
Lugar de Chelo. 

Corcubión: 
Zona vella, Castelo do Cardeal. 

Coristanco: 
Torre de Nogueira. 

Culleredo: 
Torre de Celas. 

Dodro: 
Torres de Lestrove. 

Ferrol: 
Arsenal, Barrio da Madalena, Batería de San Cristovo, Batería de San
Carlos, Batería de Viñas, Castelo de San Felipe, Torre Antiga. 

Fisterra: 
Conxunto Arqueolóxico San Guillerme. 

Laracha: 
Torres de Viso. 

Laxe: 
Igrexa de Santiago de Traba, Torres de Xallóns.

Lousame: 
Mosteiro de San Xusto de Toxosoutos.

Malpica de Bergantiños: 
Fortaleza Torre de Mens, Igrexa de Santiago de Mens. 

Mañón: 
Torre de Lama. 

Melide: 
Castelo de Grobas. 

Mesía: 
Castelo de Mesía. 

Moeche: 
Castelo de Moeche.
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Monfero: 
Mosteiro de Santa María. 

Mugardos: 
Castelo de Palma. 

Muros: 
Murallas de Muros, Vila de Muros.

Muxía: 
Igrexa e edificios do antigo Mosteiro de San Xiao. 

Narón: 
Igrexa parroquial e casa Rectoral de San Martiño de Xubia.

Noia: 
Casa século XV na rúa Oviedo Arce, en Noia, Casco antigo da cidade,
Igrexa de San Martiño de Noia, Igrexa de Santa María A Nova, Mura-
llas de Noia.

Oleiros: 
Castelo de Santa Cruz, Torre de Lorbe, Torres de Coruxo. 

Oza dos Ríos: 
Igrexa ou Mosteiro de San Nicolás de Cins.

Padrón: 
Casa Museo de Rosalía de Castro, Contorno no que se integra Casa
Rosalía, Colexiata de Iria Flavia co cemiterio de Adina e o Xardín da
Vila de Padrón. Ex–Colexiata e cemiterio de Iria Flavia, Igrexa de Santa
María de Herbón, Torre do Monte, Xardín da vila. 

Ponteceso: 
Torre do Tallo. 

Pontedeume:
Castelo de Nogueirosa, Comarca Eumesa, Igrexa de San Miguel de Bre-
amo, Pazo dos Condes de Andrade. 

Pontes de García Rodríguez, As: 
Castelo de García Rodríguez.

Rianxo: 
Pazo do Martelo. 

Ribeira:
Castelo da Carita, Dolmen de Axeitos.



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§31º

San Sadurniño:
Castelo de Narahío. 

Santa Comba: 
Torre de Randufe. 

Santiago de Compostela:
Capela de Hospital Real, Cidade de Santiago de Compostela, Hospital
Real ou dos Reis Católicos, Igrexa de San Domingos de Bonaval, Igrexa
de San Francisco de Valdedeus, Mosteiro de San Lourenzo de Trasouto,
Pazo Arcebispal de Xelmírez, Santa Apostólica Metropolitana Catedral,
Santa María de Sar; Sobrado: Mosteiro de Santa María.

Toques:
Igrexa de San Antolín. 

Tordoia:
Dolmen de Cabaleiros. 

Vedra:
Pazo de Ribadulla. 

Vilasantar:
Igrexa de Santa Martía de Mezonzo. 

Vimianzo: 
Castelo de Vimianzo. 

Zas: 
Torres do Allo.

PROVINCIA DE LUGO

A Fonsagrada: 
Fortaleza de Burón.

Abadín: 
Castelo de Castromaior. 

Alfoz: 
Castelo de Castro de Ouro, Castelo de Frouseira;

Antas de Ulla: 
Fortaleza de Amarante, Torres de Vilasante, Torre Nova de Antas, Torre
Vella de Antas. 

As Nogais: 
Fortaleza de Tores, Igrexa de San Andrés das Nogais, Torre de Doncos. 
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Baralla: 
Torre de Neira (Torre Vella).

Becerreá: 
Igrexa de Penamaior. 

Begonte: 
Torre de Camarasa. 

Carballedo: 
Igrexa de San Xoán de Cova; Mosteiro de San Estevo de Chouzán, Torre
da Grixoa, Torre de San Román. 

Castro de Rei: 
Paraxe da vila, Torre de Leivane, Vila de Castro de Rei. 

Castroverde: 
Castelo de Castroverde, Igrexa parroquial de Vilabade, Torre de Abai-
xo, Torre de Arriba. 

Cervantes: 
Castelo de Doiras, Castelo de Frades, Castelo de Quindous, Serra dos
Picos dos Ancares, Zona dos Ancares.

Cervo: 
Recinto do complexo sidelúrxico e cerámico de Sargadelos.

Cospeito: 
Castelo de Caldaloba, Torre de Momán.

Chantada: 
Fortaleza de Pereira, Igrexa de Santa María de Pesqueiras, Torre de
Arcos, Torre de Vilar de Eiriz, Torre de Vilauxe, Torre do Pacio.

Folgoso do Courel: 
Aldea de Seceda, Torre de Corbedo. 

Foz: 
Igrexa de San Martiño. 

Friol: 
Fortaleza de San Paio, Torre de Miraz. 

Guitiriz: 
Castelo de Pobra. 

Guntín: 
Castelo de Besgo, Fortaleza de Mota, Igrexa de Santa María, Torre de
Francos, Torre de Santa Euxea. 
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Lourenzá: 
Castelo de Tovar, Mosteiro de San Salvador.

Lugo: 
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Casa Consistorial, Catedral de
Santa María, Convento de San Francisco, Igrexa de Santiago de Meilán,
Murallas Romanas, Museo Provincial, Recinto Intramuros da Cidade de
Lugo, Templo Romano de Santa Olalla de Bóveda, Termas Romanas,
Torre Riazón. 

Meira: 
Mosteiro de Santa María. 

Mondoñedo: 
Zona vella, Castelo da Toxiza, Catedral de Nosa Señora dos Remedios,
Torre do Garrete. 

Monfero: 
Mosteiro de Santa María. 

Monforte de Lemos: 
Zona vella, Muralla e fortaleza, Torre de Moreda. 

Monterroso: 
Torre de Bidouredo, Torre de Cumbraos, Torre de Fente, Torre de
Penas. 

Muras: 
Torre de Muras, Torre de San Xoán. 

Navia de Suarna: 
Castelo de Navia. 

O Corgo: 
Torre do Escudo. 

O Incio: 
Igrexa de San Pedro Fiz de Hospital, Torre de Hospital. 

O Páramo: 
Torre de Barreira.

O Saviñao: 
Igrexa de Santo Estevo de Rivas de Miño, Igrexa do Mosteiro de San
Paio, Torre de Candoria. 

O Valadouro: 
Torre de Parga. 
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Palas de Rei: 
Castelo de Pambre, Fortaleza de Quindimil, Igrexa de San Salvador.

Pantón: 
Castelo de Ferreira, Igrexa de Santo Estevo de Atán, Igrexa do antigo
mosteiro de San Miguel de Eire, Igrexa de San Fiz de Cangas, Mosteiro
Cisterciense de Ferreira, Torre de Bastide.

Paradela: 
Igrexa de San Facundo.

Portomarín: 
Igrexa de San Xoán, Poboado de Vilamarín.

Quiroga: 
Castelo de Sequeiros, Castelo–Torre de Novaes. 

Ribadeo: 
Castelo de San Damián, Murallas de Ribadeo, Torres dos Morenos.

Samos: 
Abadía do Mosteiro Benedictino. 

Sarria: 
Fortaleza de Sarria, Igrexa de Santiago de Barbadelo, Torre de Vilar. 

Sober: 
Torre de Moreda. 

Taboada: 
Igrexa de San Pedro de Bembibre, Torre de Moreda. 

Valadouro: 
Torre de Parga. 

Vilalba: 
Castelo dos Andrade, Torre de Codesido.

Viveiro: 
Conxunto da igrexa e convento de San Francisco, Igrexa de San Pedro,
Mosteiro de Nosa Señora de Valdeflores, Murallas de Viveiro, Porta Carlos
V (Porta da Muralla), Porta do Cristo (Porta da Villa), Porta do Valado,
Praza de Santa María.

Xermade: 
Torre de Roupar
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PROVINCIA DE OURENSE

A Merca: 
Igrexa de San Pedro da Mezquita.

A Peroxa: 
Castelo da Peroxa, Castelo de Cinconogueiras, Castelo de Fontearcada. 

A Pobra de Trives: 
Ponte Bibei. 

Allariz: 
Acea Rica, Paseo de Arnado e Alameda, Basílica da Asunción, Conven-
to de Santa Clara, Igrexa de Santo Estevo, Igrexa de San Martiño de
Pazo, Igrexa de Santa Martiña de Augas Santas, Igrexa de Santiago,
Ponte e Igrexa de Santa María de Vilanova, Rúa Xardín (antiga mura-
lla medieval) Zona de balcón de Amoeiro, Igrexa de San Pedro. 

Bande: 
Igrexa de Santa Comba e San Torcuato.

Baños de Molgas: 
Capela de Santa Eufemia de Ambía. 

Boborás: 
Igrexa de San Mamede de Moldes, Igrexa de San Xulián de Astureses,
Muíño de San Mamede de Moldes, Aldea dos Pazos de Arenteiro. 

Carballeda de Avia: 
Torre Nova. 

Cartelle: 
Fortaleza de Sande. 

Castro Caldelas: 
Zona vella, Fortaleza de Castro Caldelas.

Celanova: 
Capela de San Miguel, Casa natal de Curros Enríquez, Fortaleza de Vila-
nova; Mosteiro de San Salvador. 

Esgos: 
Igrexa rupestre de San Pedro de Rocas.

Leiro: 
Mosteiro de San Clodio e a súa ponte medieval. 

Lobeira: 
Ponte Romana «Ponte Pedriña».
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Maceda: 
Torre de Maceda. 

Manzaneda: 
Fortaleza de Manzaneda. 

Melón: 
Mosteiro de Santa María. 

Montederramo: 
Mosteiro de Santa María. 

Monterrei: 
Castelo de Monterrei, Igrexa de Santa María de Mixós. 

Muíños: 
Torre de defensa en Muíños. 

Nogueira de Ramuín: 
Mosteiro de San Estevo de Ribas de Sil. 

O Barco de Valdeorras: 
Fortaleza do Castro. 

O Carballiño: 
Templo de Vera Cruz. 

O Pereiro de Aguiar: 
Torre en Pereiro de Aguiar.

Ourense: 
Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Catedral de San Martiño,
Cemiterio de San Francisco, Claustro e Igrexa do Convento de San Fran-
cisco, Zona vella de Ourense, Igrexa de San Francisco, Museo Arqueo-
lóxico Provincial, Pazo episcopal, Ponte Vella e Capela da Nosa Sra. dos
Remesios, Pazo dos Oca–Valladares (sede do Liceo de Ourense). 

Porqueira: 
Torre de Firbeda. 

Rairiz de Veiga: 
Castelo de Saínza. 

Ribadavia: 
Convento de Santo Domingo, Igrexa de San Xes de Francelos, Vila de
Ribadavia. 

San Cristovo de Cea: 
Mosteiro de Oseira. 
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Sandiás: 
Fortaleza de Sandiás.

Taboadela: 
Torre de Torán. 

Viana do Bolo: 
Torre do homenaxe de Viana. 

Xinzo de Limia: 
Fortaleza da Pena. 

Xunqueira de Ambia: 
Igrexa Ex–colexiata de Santa María.

Xunqueira de Espadanedo: 
Igrexa de Santa María de Xunqueira de Espadañedo.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

A Estrada: 
Pazo de Oca, Torre de Guimarei. 

A Guarda: 
Castelo de Santa Cruz, Gravado rupestre «Castro de Santa Tegra»,
Museo monte Santa Tegra, Ruínas arqueolóxicas de Santa Tegra. 

A Lama: 
Gravado rupestre «Ermida de San Antonio». 

Agolada: 
Gravado rupestre «Aián Picurela», Gravado rupestre «Campo do xas-
tre», Gravado rupestre «Pena da Carballeira», Restos do antigo merca-
do popular. 

As Neves: 
Gravado Rupestre «Fental Minada»,Gravado Rupestre «Monte cara de
Home», Gravado Rupestre «Monte de Cividad», Gravado Rupestre
«Monte das Croas», Gravado Rupestre «Mouro», Gravado Rupestre
«Rocha», Gravado Rupestre «Citania de Altamira», Torre de Sequeiros. 

Baiona: 
Zona vella. 
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Caldas de Reis: 
Conxunto de parque, xardín e carballeira, Gravado Rupestre «Outeiro
da Xesta». 

Cambados:
Ruínas da igrexa oxival de Santa Mariña, Torre de San Sadurniño, Con-
xunto histórico da Vila de Cambados. 

Campo Lameiro: 
Gravado Rupestre «Campo Matabois I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX», Gra-
vado Rupestre Paredes «Outeiro do Cogoludo», Gravado Rupestre «A
Pedrosa», Gravado Rupestre «Chan de Carballeda», Gravado Rupestre
«Laxe da Forneiriña», Gravado Rupestre «Laxe da Ponte de Pena Fura-
da», Gravado Rupestre «Laxe da Rotea de Mendo», Gravado Rupestre
«Laxe do Pombal», Gravado Rupestre Monte Ardegan: «Espedreguei-
ra», Gravado Rupestre «Monte Ardegan Rozas», Gravado Rupestre
«Monte Ardegan Monte das Pías», Gravado Rupestre «Monte Fontela
Pedra da Bullosa», Gravado Rupestre «Outeiro das Ventaniñas», Gra-
vado Rupestre «Outeiro Furado», Gravado Rupestre «Pedra da Serpe»,
Gravado Rupestre «Pedra Escorregadeira da Raposeira», Gravado
Rupestre «Pena da Carballeira de Pombal», Gravado Rupestre «Rega
Vales–Regato do Palmar», Gravado Rupestre «Saídos de Rozas Outeiro
do Testo», zona arqueolóxica–área de gravados rupestres de Pare-
des–Praderrei. 

Cangas: 
Gravado Rupestre «Castelao», Gravado Rupestre «Donon Cabo do
Home Monte do Facho», Gravado Rupestre «Donon Outeiro do Muro»,
Gravado Rupestre «Donon As Cortes», Gravado Rupestre «Monte
Peralta», Gravado Rupestre «Negra Eirexiña ou As Eiras», Gravado
Rupestre «Piñeiro ó Lago», Gravado Rupestre «Pombal», Gravado
Rupestre «Prado do Pazo». 

Catoira:
Gravado Rupestre «Aragunde Tallarina», Gravado Rupestre «Oeste»,
Gravado Rupestre «Outeiro do Barral–Torre do Barral», Gravado
Rupestre das proximidades do campo de fútbol, Torres do Oeste de
Catoira. 

Cercedo: 
Gravado Rupestre «Fraga das Ferraduras», Gravado Rupestre «Montes
da Parada», Gravado Rupestre «A Laxa–Veiga do Chan». 

Cotobade: 
Gravado Rupestre «Casanova Portoval», Gravado Rupestre «Pedra do
Lompo da Costa», Gravado Rupestre «Pedra dos Muros–Eira dos Mou-
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ros», Gravado Rupestre «Peniceira», Gravado Rupestre Atalaia: «Porte-
la de Laxe», Gravado Rupestre «Carballeira de San Xusto», Gravado
Rupestre «Chan da Balboa–Rozas Vellas», Gravado Rupestre «Laxe da
Portela da Cruz», Gravado Rupestre «Laxe das Coutadas», Gravado
Rupestre «Laxe do Cuco», Gravado Rupestre «Laxe», Gravado Rupestre
«Monte da Rocha. A Laxe das Chaves de San Pedro», Gravado Rupes-
tre «Monte da Rocha–Montiño», Gravado Rupestre «Monte Pedreira»,
Gravado Rupestre «Feira dos Mouros», Gravado Rupestre «Pedra
Redonda das Cuadas dos Mouros», Gravado Rupestre «Coto da Casa da
Vella», Gravado Rupestre «Laxe do Cuco», Gravado Rupestre «Laxe do
Cebros», Gravado Rupestre «Laxe do Coto da Braña», Gravado Rupes-
tre «Laxe da Portela de Rozas Vellas», Gravado Rupestre «Pedra do
Outeiro da Mo. Laxe da Casa Vella», Gravado Rupestre «Pedra do
Regato da Raposeira», Gravado Rupestre «Pedra das Ferraduras», Gra-
vado Rupestre «Pedra do Outeiro», Gravado Rupestre Fonte do Lagar-
to: «Pedra do Coto de Outeiro», Gravado Rupestre «Coto do Pandei-
ro», Gravado Rupestre «Pedras do Rega». 

Cuntis: 
Gravado Rupestre «Cartas de Fora», Gravado Rupestre «Laxe dos
Homes», Gravado Rupestre «Outeiro de Galiñeiro», Gravado Rupestre
«Outeiro do Campiños», Gravado Rupestre «Outeiro do Casal». 

Forcarei: 
Gravado Rupestre «Castro de Codesas», Gravado Rupestre «Outeiro de
Cuspe–Laxa das Buratas», Mosteiro de Santa María de Acebeiro; Forca-
rei: «Castro de Codesás», «Laxe das Buratas», Torre Vella de Barciela. 

Fornelos de Montes: 
Gravado Rupestre «Coto do Galo». 

Gondomar:
Fortaleza de Monte Galiñeiro, Pazo de Gondomar, Gravado Rupestre «Monte
de Pinceiras», Gravado Rupestre «Monte de Santo Antoniño», Gravado
Rupestre «Monte Galiñeiro». 

Lalín: 
Gravado Rupestre Parada de Alpériz. Monte Fonteiriño: «Altar do Sol»;

Marín:
Gravado Rupestre «A Subida», Gravado Rupestre «As Fontiñas–Pedra dos
Mouros», Gravado Rupestre Catoarena «Pornedo», Gravado Rupestre
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«Carballas», Gravado Rupestre «Carballeda», Gravado Rupestre «Cham-
pas», Gravado Rupestre «Finca de Cazolas», Gravado Rupestre «Godallei-
ra», Gravado Rupestre «La Carrasca», Gravado Rupestre «Laberinto de
Mogor», Gravado Rupestre «Moreira», Gravado Rupestre «Os Campi-
ños», Gravado Rupestre «Outeiro», Gravado Rupestre «Sobre Champas»,
Gravado Rupestre «Teixugueira Monte de Arriba». 

Meis:
Gravado Rupestre «Armenteira Monte Castrove», Mosteiro de Santa
María de Armenteira. 

Moaña:
Gravado Rupestre «Os Remedios–Os Castros», Gravado Rupestre
«Pedra dos Barcos». 

Moraña: 
Gravado Rupestre «Castro de Montealegre…El Degolladero», Gravado
Rupestre «Pegada de San Pedro», Gravado Rupestre «Reibón Pozo
Garrido», Gravado Rupestre «Saldos de Rozas–Outeiro do Testo», Gra-
vado Rupestre «Xan de Deus», Gravado Rupestre «Saldos de
Rozas–Outeiro das Pías».

Nigrán: 
Gravado Rupestre «Monte do Trarrastal–Outeiro das Campanas», 
Pazo de Nigrán ou de Cea, Restos da antiga igrexa visigótica de San
Xoán de Panxón, Torre de Méndez. 

O Covelo: 
Gravado Rupestre «Coto da Cobra», Gravado Rupestre «Pedra Cabalaria». 

O Grove:
Torre de Escudero. 

O Porriño:
Gravado Rupestre «Monte Castelo», Xacemento Paleolítico.

O Rosal:
Muíño de Folón/Picón.

Oia: 
Castelo de Torroña, Gravado Rupestre «Bouciña», Gravado Rupestre
«Campo do Calvo», Gravado Rupestre «Candoza», Gravado Rupestre
«Couto dos Mouros», Gravado Rupestre «Portecelo–Laxe do Lapón»,
Mosteiro de Santa María. 
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Pazos de Borbén: 
Gravado Rupestre «Casa da Rapadoira», Gravado Rupestre «Couto da
Lameira», Gravado Rupestre «Couto de Castro», Gravado Rupestre
«Coto Romeo–Pedra Raposeira», Gravado Rupestre «Ferreira», Grava-
do Rupestre «Laxe das Cruces dos Carballiños», Gravado Rupestre
«Longo do Souto», Gravado Rupestre «Monte de Cepeda Faipa–Cava-
da de Santiago», Gravado Rupestre «Monte do Espiño», Gravado
Rupestre «Monte Galleiro», Gravado Rupestre «Monte
Rebordillo–Pedra das Tenxiñas», Gravado Rupestre «Montecelo», Gra-
vado Rupestre «Outeiro da Pía», Gravado Rupestre «Pedra Sardiñeira»,
Gravado Rupestre «Pino Novo», Gravado Rupestre «Rego Novo», Gra-
vado Rupestre «Sitio dos Lavadouros», Gravado Rupestre «Valongo»,
Gravado Rupestre «Volta do Rego Novo». 

Poio: 
Gravado Rupestre «Lourido», Gravado Rupestre «Monte do Cruxei-
ro–Outeiro da Burata», Gravado Rupestre «Montecelo–Laxe das
Lebres», Gravado Rupestre «Pedra Grande de Montecelo», Gravado
Rupestre «Teixugueira–Pedra Tomada da Xirona», Gravado Rupestre
«Finca Esperón», Gravado Rupestre «Lagoa Camiño da Bioqueira
Outeiro dos Carballiños», Gravado Rupestre «Outeiro da Pedra Fura-
da–Pedra Escorregadoira», Gravado Rupestre «Teixugueira–Pedra da
Miñota», Gravado Rupestre «Montecelo–Laxe do Xugo–Laxe das Pica-
das», Mosteiro de San Xoán, Pobo de Combarro.

Ponteareas: 
Gravado Rupestre «Castro de Troña», Gravado Rupestre «Chan de Gan-
dara».

Pontecaldelas: 
Gravado Rupestre «Coto das Sombriñas–Outeiro de Pío–Outeiro da
Siribela», Gravado Rupestre «Pena de Chan Grande», Gravado Rupes-
tre «Tomada de Martínez–Mato dos Couselos–Pedra dos Couselos».

Pontevedra:
Barrio Antigo, Convento de San Francisco, Gravado Rupestre «A Escul-
tura. Lastra. Laxe do Outeiro do Mato das Cruces», Gravado Rupestre
«As Eiriñas–Xartan Gato Morto», Gravado Rupestre «Cachada do
Vello», Gravado Rupestre «Carballeira–Finca de dona Marina», Grava-
do Rupestre «Carramal–Pozo de Escribana», Gravado Rupestre «Casal-
dourado», Gravado Rupestre «Cova Penedo do Mato do Fondo», Gra-
vado Rupestre «Placeres», Gravado Rupestre «Regato dos
Buracos–Outeiro da Mina», Gravado Rupestre «Rañadoiro. Chandas
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Cruces» Gravado Rupestre «Pedra do Casal», Igrexa de Santa María A
Maior, Mosteiro de San Salvador do Lérez e contorno, Museo de Pon-
tevedra, Ruínas de Santo Domingo. 

Redondela: 
Gravado Rupestre «Couto do Corno», Gravado Rupestre «Monte de
Peneda», Gravado Rupestre «Monte do Castro», Gravado Rupestre
«Nogueira», Illas de Santo Simón e Santo Antón. 

Rodeiro:
Torre de Santa María. 

Salvaterra de Miño: 
Castelo de Santiago de Aitona, Castelo Medieval do Conde, Palacios do
Conde, Recinto Amurallado. 

Sanxenxo: 
Parella de galegos de Bergantiños, Torre da Lanzada. 

Silleda:
Fortaleza da Chapa, Gravado Rupestre «Castro Primadorna», Mosteiro
de San Lourenzo de Carboeiro, Torre de Cira.

Soutomaior: 
Castelo de Soutomaior, Gravado Rupestre «Pedra dos Riscos».

Tomiño: 
Castelo da Concepción, Castelo de Amorín, Castelo de Medos, Castelo
de San Lourenzo, Gravado Rupestre «Capela de San Lourenzo», Torre
de Tebra. 

Tui:
Catedral de Nosa Sra. da Asunción, Cidade de Tui, Fortaleza Monte
Aloia, Gravado Rupestre «Rozacus», Igrexa San Domingos. 

Valga: 
Gravado Rupestre «Penouco do Campo Redondo ou Eira dos Mouros».

Vigo: 
Barrio Vello: soportais da Praza da Constitución, Casa esquina a rúa
Triunfo, Casa núm. 4 da Praza de Almeida e rúa Real, Colexiata de
Santa María. Gravado Rupestre «Dobesa de Fregoselo», Gravado
Rupestre «Godesende Pedras das Augas», Gravado Rupestre «San Lou-
renzo», Gravado Rupestre «Rañadoiro–Chan das Cruces», Museo muni-
cipal de Quiñones de León, Parque de Quiñones e Pazo de Valladares,
Pazo de Santo Tomé de Freixeiro (ou da Pastora). 
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Vila de Cruces: 
Gravado Rupestre «Tuiriz». 

Vilaboa: 
Gravado Rupestre «Outeiro da Mina», Gravado Rupestre «Outeiro de
Laxe I e II», Gravado Rupestre «Outeiro dos Apañados», Gravado
Rupestre «Paredes», Gravado Rupestre «Puncariño», Gravado Rupestre
«Travexasa». 

Vilagarcía de Arousa: 
Gravado Rupestre «Os Ballotas–Torre dos Meadelos», Gravado Rupes-
tre Trabana da Torre: «Monte e Pedra de Meán», Paraxe de Monte
Lobeira, Pazo de Rial, Pazo Vista Alegre. 

Vilanova de Arousa: 
Pazo da Rúa Nova, Pazo do Cuadrante, Torre de Muranda, Gravado
Rupestre «Monte Lobeira».

• NOTA: A disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patri-
monio Histórico Español (texto reproducido neste libro, §2º.), establece que se
consideran de interese cultural e quedan sometidos ó réxime previsto nesa Lei os
bens ós que se contraen os Decretos do 22 de abril de 1949 (sobre normas de pro-
tección de castelos; BOE núm. 125, do 5 de maio), 571/1963 (sobre protección de
escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas
similares de interese histórico artístico; BOE núm. 77, do 30 de marzo) e 449/1973
(polo que se colocan baixo a protección do Estado os «hórreos» ou «cabazos»
antigos existentes en Asturias e Galicia; BOE núm. 62, do 13 de marzo). Ditos tex-
tos reprodúcense neste libro como nota ó artigo 51 da Lei 8/1995, do 30 de outu-
bro, do Patrimonio Cultural de Galicia (§4º.).
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Relación de procedementos incoados para a declaración de ben de
interese cultural

• Resolución de 27 de maio de 2004, da Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural, pola que se incoa expediente para a declaración de ben de intere-
se cultural, coa categoría de monumento, a favor do Pazo de Cada-
val–Urzaiz, no concello de Nigrán, provincia de Pontevedra.

• Resolución de 29 de xuño de 2004, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral, pola que se incoa expediente para a declaración de ben de interese cul-
tural, coa categoría de monumento, ó Santuario da Nosa Señora das Ermi-
das, no concello do Bolo, e do seu contorno delimitado, nos concellos do
Bolo e Manzaneda, provincia de Ourense.

• Resolución de 31 de marzo de 2004, da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural, pola que se incoa expediente para a declaración de ben de inte-
rese cultural, coa categoría de conxunto histórico, a favor da vila de Riba-
deo, provincia de Lugo.

• Resolución de 15 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural, pola que se incoa expediente para a declaración da delimi-
tación do contorno de protección do Pazo de Cea, no concello de Nigrán,
provincia de Pontevedra.

• Resolución de 15 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural, pola que se incoa expediente para a declaración da delimi-
tación do contorno de protección da igrexa de Santo Estevo de Atán, no
concello de Pantón, provincia de Lugo.

• Resolución de 2 de xuño de 2004, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral, pola que se incoa expediente para a modificación da delimitación do
conxunto histórico–artístico de Monforte de Lemos, na provincia de Lugo.



§32º. ANEXO II:

Listado por provincias e 

concellos de Castelos

(segundo a Resolución do 17 de outubro de 1994, da Dirección Xeral de Belas
Artes e Arquivos do Ministerio de Cultura, pola que se acorda a inscrición no 

Rexistro Xeral de Bens de Interese do Patrimonio Histórico Español, dos 
monumentos de arquitectura militar da Comunidade Autónoma de Galicia)
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PROVINCIA DE A CORUÑA

Abegondo: 
Castelo de Porcas en Limañon; Castelo de Beldaña en Beldaña; Torre da
Cerca en Cullergondo; Torre de Figueroa en Abegondo; Torre de Peto
Bordel en Sarandóns.

Aranga: 
Castelo de Aranga en Aranga; Torre de Teodomiro no Monte do Gato. 

Arzua: 
Castelo de Fruzo en Díns.

Betanzos: 
Muralla do recinto urbán en Betanzos.

Boimorto: 
Torre de Andabao en Andabao.

Boqueixón: 
Torre de Lestedo en Lestedo.

Brión: 
Fortaleza de Altamira en Altamira.

Cabana de Bergantiños: 
Torre da Penela en A Penela.

Cambre: 
Torre de Andeiro en Andeiro.

Carral: 
Torre de Pardo Bazán en Carral; Torre de Valven en Vigo; Torre de
Etchevarría en Vigo.

Cee: 
Castelo do Príncipe en Ameixenda.

Cerceda: 
Torre de Boado en Queixas.

Corcubión: 
Castelo do Cardeal en Corcubión.

Coristanco: 
Torre de Nogueira en Seavia.

Coruña, A: 
Castelo de Santo Antón en A Coruña

Culleredo: 
Torre de Celas en Celas.
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Dodro: 
Torres de Lestrove en Dodro.

Ferrol: 
Torre Antiga; Batería de San Cristovo; Castelo de San Felipe; Batería de
San Carlos; Batería de Viñas; Arsenal de Ferrol en Ferrol.

Laracha: 
Torres de Viso en Montemaior.

Laxe: 
Torres de Xallóns en Sarces.

Mañón: 
Torre de Lama en Ribeiras do Sor.

Melide: 
Castelo de Grobas en Grobas.

Mesía: 
Castelo de Mesía en Mesía.

Moeche: 
Castelo de Moeche en Moeche.

Mugardos: 
Castelo da Palma en Mugardos.

Muros: 
Muralla de Muros en Muros.

Noia: 
Murallas de Noia en Noia.

Oleiros: 
Torres de Coruxo en Liáns; Torre de Lorbé en Cexo; Castelo de Santa
Cruz en Liáns.

Padrón: 
Torre do Monte en Iria.

Ponteceso: 
Torres de Tallo en Tallo.

Pontedeume: 
Castelo de Nogueirosa en Nogueirosa.

Pontes de García Rodríguez, As: 
Castelo de García Rodríguez en As Pontes
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Ribeira: 
Castelo de Caritá en Ribeira.

San Sadurniño: 
Castelo de Narahío en San Sadurniño.

Santa Comba: 
Torre de Randufe en Santa Comba.

Vimianzo: 
Castelo de Vimianzo en Vimianzo.

Zas: 
Torres do Allo en O Allo.

PROVINCIA DE LUGO

Abadín: 
Castelo de Castromaior en Castromaior.

Alfoz: 
Castelo de Castro de Ouro en Castro de Ouro; Castelo de Frouseira en
Carballido.

Antas de Ulla: 
Fortaleza de Amarante; Torre Vella; Torre Nova en Amarante; Torre de
Vilasante en Facha.

Baralla: 
Torre de Neira en Neira.

Begonte: 
Torre de Camarasa en Aldea de Arriba.

Carballedo: 
Torre de San Román en Campos; Torre de Grixoa en Chouzán.

Castro de Rei: 
Torre de Leivane en Riberas de Lea

Castroverde: 
Torre de Arriba; Torre de Abaixo en Soutomerille; Castelo de Castro-
verde en Castroverde.
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Cervantes: 
Castelo de Frades en Cereixido; Castelo de Doiras en Vilarello; Castelo
de Quindous en Quindous.

Corgo, O: 
Torre con Escudo en O Corgo.

Cospeito: 
Castelo de Caldaloba en Pino; Torre de Moman en Moman.

Chantada: 
Torre do Pacio en Lincora; Torre de Arcos en Arcos; Torre de Vilar de
Eiriz en Mato–O Pacio; Hortaleza de Pereira en Pereira; Torre de Vilaú-
xe en Vilaúxe.

Folgoso do Caurel: 
Castelo de Carbedo en Esperante.

Fonsagrada: 
Fortaleza de Burón en Pobra de Burón.

Friol: 
Torre de Miraz en Miraz; Fortaleza de San Paio en Xiá–Castronela.

Guitiriz: 
Castelo de Pobra en Parga.

Guntín: 
Castelo de Besgo en San Fiz–Francos; Torre de Francos en Francos; For-
taleza de Mota en Mota; Torre de Santa Euxea en Santa Euxea.

Incio, O: 
Torre de Hospital en Hospital.

Lourenzá: 
Castelo de Tovar en Pumaralla–Lourenzá.

Lugo: 
Torre de Riazón en Ombreiro.

Mondoñedo: 
Castelo da Toxiza; Torre do Garrete en Mondoñedo.

Monforte de Lemos: 
Muralla e Fortaleza en Monforte; Torre de Moreda en Moreda.

Monterroso: 
Torre de Bidouredo en Bidouredo; Torre de Cumbraos en Cumbraos;
Torre de Fente en Fente; Torre de Penas en Penas.
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Muras: 
Torre de Muras en Muras; Torre de San Juán en Silán.

Navia de Suarna: 
Castelo de Navia en Pobra de Navia.

Nogais, As: 
Torre de Doncos en Doncos; Fortaleza de Tores en Tores.

Palas de Rei: 
Castelo de Pambre en Palas; Torre de Quindimil en Quindimil.

Pantón: 
Torre de Bastide en Manente; Castelo de Ferreira en Ferreira.

Páramo, O: 
Torre de Barreira en Torre.

Quiroga: 
Castelo–Torre de Novaes en A Seara; Castelo de Sequeiros en Sequeiros.

Ribadeo: 
Castelo de San Damián; Murallas en Ribadeo.

Sarria: 
Torre de Vilar en Loureiro; Fortaleza en Sarria.

Saviñao, O: 
Torre de Candoria en Rebordaos.

Sober: 
Torre de Moreda en Canabal.

Taboada: 
Torre de Moreda en Moreda.

Valadouro: 
Torre de Parga en Recará.Vilalba: 
Torre de Codesido en Codesido; Castelo de Andrade en Vilalba.

Viveiro: 
Murallas; Porta do Castelo; Porta do Cristo; Porta do Valado en Viveiro.

Xermade: 
Torre de Roupar en Roupar.

§32º. ANEXO II:
LISTADO POR PROVINCIAS E CONCELLOS DE CASTELOS

498



O ORDENAMENTO XURÍDICO
dos bens culturais na comunidade autónoma de Galicia

§32º

PROVINCIA DE OURENSE

Barco de Valdeorras, O: 
Fortaleza do Castro en O Castro.

Carballeda de Avia: 
Torre Nova en Carballeda.

Cartelle: 
Fortaleza de Sande en Sande.

Castro Caldelas: 
Fortaleza de Castro Caldelas en Castro Caldelas.

Celanova: 
Fortaleza de Vilanova en Vilanova.

Maceda: 
Fortaleza de Maceda en Maceda.

Manzaneda: 
Fortaleza de Manzaneda en Manzaneda.

Muíños: 
Torre de Defensa en Requias–Guntumil.

Pereiro de Aguiar: 
Torre en Lamela.

Peroxa, A: 
Castelo de Fontearcada; Castelo de Peroxa en A Peroxa; Castelo de Cin-
conogueiras en Vilarrubín.

Porqueira: 
Torre de Firbeda en Porqueira.

Rairiz de Veiga: 
Castelo de Sainza en A Sainza.

Sandiás: 
Fortaleza de Sandiás en Sandiás.

Taboadela: 
Torre de Torán en Torán.
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Viana do Bolo: 
Torre do Homenaxe de Viana en Viana.

Xinzo de Limia: 
Fortaleza da Pena en Xinzo.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Cambados: 
Torre de San Sadurniño en Cambados.

Estrada, A: 
Torre de Guimarei en Guimarei.

Forcarei: 
Torre Vella de Barciela en Castrelo.

Gondomar: 
Fortaleza de Monte Galiñeiro.

Grove, O: 
Torre de Escudero en O Grove.

Garda, A: 
Castelo de Santa Cruz en A Garda.

Neves, As: 
Torre de Sequeiros en Ribarteme.

Nigrán: 
Torre de Méndez en Canos.

Oia: 
Castelo de Torroña en Torroña.

Rodeiro: 
Torre de Santa María en Guillar.

Salvaterra do Miño: 
Castelo de Santiago de Aitona; Recinto amurallado; Castelo Medieval
do Conde; Palacios do Conde en Salvaterra.
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Sanxenxo: 
Torre da Lanzada en A Lanzada.

Silleda: 
Torre de Cira en Cira; Fortaleza da Chapa en Chapa.

Soutomaior: 
Castelo de Soutomaior en Soutomaior.

Tomiño: 
Castelo da Concepción; Castelo de San Lorenzo en Goián; Castelo de
Amorín en Amorín; Castelo de Medos en Estás; Torre de Tebra en
Tebra.

Tui: 
Fortaleza Monte Aloia.

Vilanova de Arousa: 
Torre de Muranda en Caleiro.

• NOTA: A disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patri-
monio Histórico Español (texto reproducido neste libro, §2º.), establece que se
consideran de interese cultural e quedan sometidos ó réxime previsto nesa Lei os
bens ós que se contraen o Decreto do 22 de abril de 1949, sobre normas para pro-
tección de castelos (BOE núm. 125, do 5 de maio). Dito texto reprodúcese neste
libro como nota ó artigo 51 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cul-
tural de Galicia (§4º.).



§33º. ANEXO III:

Listado de entidades de 

poboación polas que discorre o 

Camiño Francés de Santiago

(ós efectos do Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre 
subvencións a fondo perdido para a rehabilitación de inmobles 

sitos en conxuntos históricos galegos —DOG núm. 83, do 30 de abril—)
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O Decreto 234/2003, do 3 de abril, sobre subvencións a fondo perdi-
do para a rehabilitación de inmobles sitos en conxuntos históricos
galegos (DOG núm. 83, do 30 de abril)

Establece no parágrafo 1 do seu artigo 1º: « Esta disposición aplicarase ó
fomento e á protección da rehabilitación de vivendas situadas en : …c) Enti-
dades de poboación que figuran no anexo III, polas que discorre o Camiño
Francés de Santiago1.

ANEXO III

Concello de Pedrafita do Cebreiro:
O Cebreiro, Liñares, Alto de San Roque, Hospital da Condesa, Pador-
nelo, Alto do Poio, Fonfría do Camiño.

Concello de Triacastela:
O Biduedo, A Balsa, Fillobal, Pasantes, Ramil, Triacastela, Vilar, Lamas,
Vilavella.

Concello de Samos:
San Xil, Fontearcuda, Zoó, Furela, A Brea, Montán, San Cristovo do
Real, Lusío, Renche, O Coído, S. Martiño do Real, Samos, Foxos–Ferrei-
ra, Teiguín, Empalme de Castroncán, Aián, Frollais.

Concello de Sarria:
Pintín, Calvor, Aguiada, San mamede do Camiño, San pedro do Cami-
ño, O Carballal, Vigo de Sarria, San Miguel, Barbadelo, Rente, Merca-
do da Serra, Leimán, A Pena, Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira, O Casal,
A Brea, Morgade.

Concello de Paradela:
Ferreiros, Cruceiro, Mirallos, A Pena, O Couto, As Rozas, Moimentos,
Cotarelo, Marcadoiro, Moutras, A Parrocha, Vilachá.

1 • Véxase a Resolución do 12 de novembro de 1992, da Dirección Xeral de Patrimo-
nio Histórico e Documental, polo que se concreta e define a delimitación do con-
xunto histórico do Camiño de Santiago (Camiño francés), (DOG núm. 246, do 18
de decembro). Texto reproducido neste libro (§27º.).
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Concello de Portomarín:
San Pedro, Portomarín, Leiriña, Cortapezas, Cerámica, Campo de
Mamas, Toxibó, Gonzar, Castromaior, O Hospital, Vendas de Narón.

Concello de Palas de Rei:
Portos, Vilar de Donas, Lestedo, Os Valos, A Mamurria, A Brea, Abe-
nostre, As Lamelas, O Rosario, Casas Revoltas, Palas de Rei, Aldea de
Riba, Gaiola de Riba, San Xiao do Camiño, A Pallota, Outeiro da Ponte,
A Ponte Campaña, Casanova, Porto de Bois, Campanilla.

Concello de Melide:
O Coto, Vilanova, O Leboreiro, Desecabo, Furelos, Santa María de Meli-
de, O Carballal, Pone de Penas, O Raído, Parabispo.

Concello de Arzúa:
Boente de Arriba, Boente Igrexa, A Fonte Prata, A Fraga Alta, O Puma-
riño, O Pedrido, O Río, Castañeda, Ribadiso de Abaixo, Ribadiso de
Arriba, Arzúa, O Francés, As Barrosas, Raido, Pregontoño, Cortobe, A
Peeroxa, Taberna Vella, A Calzada.

Concello do Pino:
A Calle (S. Mamede), A Calle (S. Breixo), Lengüelle, Boavista, Salceda,
Cabo, Ras, A Brea, Castro, Castro (Empalme), Santa Irene, A Rúa, Burgo,
Pedrouzo, Santo Antón, Amenal, Cimadevila.

Concello de Santiago de Compostela:
A Lavacolla, San Marcos, San Paio, Mourentán, Vilamaior, Ponte de San
Lázaro, San Lázaro, Santiago de Compostela: rúa das Fontiñas, rúa de
Valiño e rúa dos Concheiros.



§34º. Escolma da xurisprudencia da

Sala do Contencioso–Administrativo

do Tribunal Supremo
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Ano 1995:

– Sentencia do 20 de xaneiro (RJ 1995\548), sobre a incidencia dunha
nova construcción na visión exterior (contemplación) dun monumento.

– Sentencia do 7 de febreiro (RJ 1995\1060), sobre licencia concedida que
altera a protección do conxunto histórico.

– Sentencia do 15 de febreiro (RJ 1995\1019), sobre competencias municipais
en obras de rehabilitación en edificio enclavado nun conxunto histórico.

– Sentencia do 24 de febreiro (RJ 1995\1033), sobre a exención das edifi-
cacións históricas da Contribución Territorial Urbana (hoxe IBI).

– Sentencia do 6 de marzo (RJ 1995\2431), sobre a denegación de auto-
rización de derrubo dunha edificación ruinosa sita nunha zona obxec-
to de incoación para a declaración de ben de interese cultural coa
categoría de conxunto histórico.

– Sentencia do 10 de xullo (RJ 1995\5852), sobre a suspensión do outor-
gamento de licencias municipais durante a tramitación do procede-
mento para a declaración de ben de interese cultural.

– Sentencia do 23 de outubro (RJ 1995\7766), sobre demolición de edifi-
cio ruinoso enclavado en conxunto histórico.

Ano 1996:

– Sentencia do 21 de xuño (RJ 1996\5184), sobre a negativa da Adminis-
tración á incoación de expediente para a declaración de ben de inte-
rese cultural.

– Sentencia do 1 de outubro (RJ 1996\7385), sobre a autorización da
administración cultural de calquera actuación nun conxunto histórico
sen plan especial de protección.

– Sentencia do 7 de outubro (RJ 1996\8216), sobre a posibilidade de apro-
bación de Plans especiais de protección de carácter individualizado.

– Sentencia do 27 de novembro (RJ 1996\8295), sobre a improcedencia
do tendido dun cable telefónico aéreo sobre un xardín no contorno
dun conxunto histórico–artístico declarado.

Ano 1997:

– Sentencia do 1 de febreiro (RJ 1997\740), sobre a declaración de inte-
rese social da escavación arqueolóxica dunha finca e a súa expropia-
ción forzosa.

§34º. ESCOLMA DA XURISPRUDENCIA DA SALA DO 
CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPREMO
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– Sentencia do 3 de febreiro (RJ 1997\1466), sobre demolición de edificio
ruinoso enclavado en conxunto histórico.

– Sentencia do 11 de marzo (RJ 1997\1670), sobre a competencia exclusi-
va da Administración cultural para decidir se unha obra afecta ou non
a elementos protexidos dun inmoble.

– Sentencia do 28 de abril (RJ 1997\3353), sobre a prohibición da coloca-
ción de publicidade comercial en fachadas.

– Sentencia do 16 de xuño (RJ 1997\5353), sobre a posibilidade de apro-
bación (á marxe dun Plan Xeral) dun plan especial de protección de
determinadas áreas e edificios singulares.

– Sentencia do 21 de outubro (RJ 1997\7625) e do 29 de outubro (RJ
1997\7637), sobre solicitude de exclusión dun edificio do catálogo do
plan especial de protección.

Ano 1998:

– Sentencia do 19 de maio (RJ 1998\4177), sobre paralización de obras en
xacemento arqueolóxico en zona con incoación de procedemento para
a declaración de ben de interese cultural.

– Sentencia do 22 de xuño (RJ 1998\5676), sobre os requisitos para o
outorgamento da autorización para prospeccións arqueolóxicas.

– Sentencia do 16 de xullo (RJ 1998\6904), sobre a non necesidade de
autorización da Administración cultural para actuacións en edificio
que non se acredita que forma parte do conxunto histórico en trámite
de declaración.

– Sentencia do 20 de xullo (RJ 1998\6907), sobre demolición de edificio
ruinoso enclavado en conxunto histórico.

– Sentencia do 7 de outubro (RJ 1998\7790), sobre a competencia para
a incoación do procedemento para a declaración de ben de interese
cultural.

Ano 1999:

– Sentencia do 10 de febreiro (RJ 1999\1032), sobre a caducidade do pro-
cedemento incoado para a declaración de ben de interese cultural.

– Sentencia do 5 de marzo (RJ 1999\2165), sobre a interpretación restricti-
va da prohibición de alteración das aliñacións nos conxuntos históricos.

– Sentencia do 20 de abril (RJ 1999\2719), sobre a prioridade que debe
darse á valoración oficial da Xunta de Cualificación, Valoración e
Exportación de Bens do Patrimonio Histórico 



§34º. ESCOLMA DA XURISPRUDENCIA DA SALA DO 
CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPREMO

508

– Sentencia do 4 de maio (RJ 1999\3890), sobre suspensión de obras por
incoación do procedemento de declaración de ben de interese cultural.

– Sentencia do 7 de xullo (RJ 1999\5924), sobre os dereitos derivados da Lei
de Propiedade Intelectual para os directores das escavacións arqueolóxi-
cas, en relación á documentación e ós materiais arqueolóxicos.

Ano 2000:

– Sentencia do 25 de xaneiro (RJ 2000\662), de improcedencia da dene-
gación de licencia efectuada polo Concello motivada na protección do
patrimonio arqueolóxico.

– Sentencia do 2 de febreiro (RJ 2000\788), sobre a interpretación restricti-
va da prohibición de alteración das alineacións nos conxuntos históricos.

– Sentencia do 6 de marzo (RJ 2000\3669), sobre a valoración xudicial dos
informes periciais nos expedientes municipais de ruína de edificio
enclavado en conxunto histórico.

– Sentencia do 16 de outubro (RJ 2000\7777), sobre a ilegalidade do Pro-
xecto de restauración e rehabilitación do Teatro romano de Sagunto.

– Sentencia do 21 de novembro (RJ 2000\9864), sobre a incidencia dunha
construcción na visión exterior (contemplación) dun monumento.

– Sentencia do 23 de novembro (RJ 2000\10497), sobre anulación de
licencia de rehabilitación e demolición do construído, contando co
informe da Administración cultural, pero contradicindo o Plan Xeral.

Ano 2001:

– Sentencia do 16 de xaneiro (RJ 2001\611), sobre a discrecionalidade
técnica como motivación da denegación de autorización para realizar
prospección arqueolóxica.

– Sentencia do 18 de xaneiro (RJ 2001\1577) e do 8 de febreiro (RJ
2001\4142), sobre aplicación do artigo 20.3º da Lei do Patrimonio His-
tórico Español (Texto reproducido neste libro, §2º.).

– Sentencia do 23 de marzo (RJ 2001\4031), sobre denegación de licencia
para a construcción de vivendas na rúa dos Concheiros en Santiago de
Compostela, por exceder as alturas.

– Sentencia do 15 de xuño (RJ 2001\5795), sobre improcedencia da licen-
cia municipal concedida contravindo o plan xeral en vigor, e imposibi-
lidade de xustificación no plan especial que se estaba a tramitar.
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– Sentencia do 2 de xullo (RJ 2001\6573), sobre tramitación do procede-
mento de declaración de ben de interese cultural (modificación do
contorno de protección).

– Sentencia do 24 de xullo (RJ 2001\6928), sobre recoñecemento ó derei-
to a premio polo achado de pinturas rupestres.

– Sentencia do 1 de outubro (RJ 2001\9025), sobre a necesidade de moti-
var a delimitación dos contornos de protección dos bens declarados de
interese cultural.

– Sentencia do 4 de outubro, sobre nulidade de licencia outorgada con
informe da Administración cultural pero que implica alteración da edi-
ficabilidade e agregacións dun inmoble sito no contorno dun conxun-
to histórico.

Ano 2002:

– Sentencias do 21 de xaneiro (RJ 2002\6879) e do 29 de xaneiro (RJ
2002\921), sobre distribución de competencias en materia de protec-
ción do patrimonio entre Comunidades Autónomas e Concellos.

– Sentencia do 7 de marzo (RJ 2002\2671), sobre a posibilidade de cons-
truír nun conxunto histórico nunha parcela non edificada previamente.

– Sentencia do 11 de marzo (RJ 2002\3897), sobre a aprobación de plans
especiais e a necesidade de informes sectoriais da Administración cul-
tural e da urbanística.

– Sentencia do 22 de marzo (RJ 2002\4614), sobre os conceptos de con-
servación, consolidación e rehabilitación, fronte á reconstrucción.

– Sentencia do 16 de abril (RJ 2002\3987), sobre o Imposto municipal de
incremento dos terreos de natureza urbana sitos en conxuntos históri-
cos declarados.

– Sentencia do 3 de xuño (RJ 2002\5726), sobre indemnizacións por
perda de edificabilidade dun edificio que se inclúe no catálogo dun
plan especial.

– Sentencia do 24 de xuño (RJ 2002\7267), sobre posibilidade de subven-
cións para facer fronte ó requirimento de consolidación de edificacións
de interese histórico en estado de ruína.

– Sentencia do 18 de decembro (RJ 2002\431), sobre a aplicación do
Museo do Prado.
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Ano 2003:

– Sentencia do 25 de xuño (RJ 2003\4460), sobre responsabilidade patri-
monial da Administración derivada da necesidade de realizar rectifica-
cións posteriores ó proxecto (con restricción de aproveitamento) coa
fin de protexer o patrimonio histórico–artístico.

– Sentencia do 23 de xuño (RJ 2003\4443), sobre cambio de uso e inci-
dencia na visión exterior dun monumento.











































































































































































































































































































































































































































































































































A CORUÑA

Abegondo 
Ames 
Aranga 
Ares 
Arteixo 
Arzúa 
A Baña
Bergondo 
Betanzos 
Boimorto 
Boiro 
Boqueixón 
Brión 
Cabana 
Cabanas 
Camariñas 
Cambre 
A Capela 
Carballo 
Carnota 
Carral 
Cedeira 
Cee 
Cerceda 
Cerdido 
Cesuras 
Coirós 
Corcubión 
Coristanco 
A Coruña
Culleredo 
Curtis 
Dodro 
Dumbría 
Fene 
FERROL 
Fisterra 
Frades 
Irixoa  
Laracha
Laxe 
Lousame 
Malpica de Bergantiños 
Mañón 
Mazaricos 
Melide 
Mesía 
Miño 
Moeche 
Monfero 
Mugardos 

LUGO

Abadín 
Alfoz 
Antas de Ulla
Baleira 
Baralla 
Barreiros 
Becerreá 
Begonte 
Bóveda 
Carballedo 
Castro de Rei 
Castroverde 
Cervantes 
Cervo 
O Corgo 
Cospeito 
Chantada 
Folgoso do Courel 
A Fonsagrada 
Foz 
Friol 
Guitiriz 
Guntín 
O Incio 
Láncara 
Lourenzá 
LUGO 
Meira 
Mondoñedo 
Monforte de Lemos 
Monterroso 
Muras 
Navia de Suarna 
Negueira de Muñiz 
As Nogais 
Ourol 
Outeiro de Rei 
Palas de Rei 
Pantón 
Paradela
O Páramo 
A Pastoriza 
Pedrafita do Cebreiro 
Pol 
A Pontenova 
Portomarín 
A Pobra do Brollón 
Quiroga 
Ribadeo 
Ribas de Sil 
Ribeira de Piquín 

PONTEVEDRA

Arbo  
Baiona 
Barro 
Bueu 
Caldas de Reis 
Cambados 
Campo Lameiro 
Cangas 
A Cañiza
Catoira 
Cerdedo 
Cotobade 
Covelo 
Crecente 
Cuntis 
Dozón
A Estrada 
Forcarei 
Fornelos
Agolada 
Gondomar
O Grove
A Guarda 
Lalín 
A Lama
Marín 
Meaño 
Meis 
Moaña 
Mondariz 
Mondariz-Balneario 
Moraña 
Mos
As Neves 
Nigrán 
Oia 
Pazos de Borbén 
Poio 
Ponteareas
Ponte–Caldelas 
Pontecesures 
Pontevedra
O Porriño 
Portas 
Redondela 
Ribadumia 
Rodeiro 
O Rosal
Salceda de Caselas 
Salvaterra de Miño 
Sanxenxo 

OURENSE

Allariz 
Amoeiro
A Arnoia
Avión 
Baltar 
Bande 
Baños de Molgas 
Barbadás 
O Barco de Valdeorras
Beade 
Beariz 
Os Blancos
Boborás
A Bola
O Bolo
Calvos de Randín 
Carballeda de Avia 
Carballeda
Carballiño
Cartelle 
Castrelo de Miño 
Castrelo do Val 
Castro Caldelas 
Celanova 
Cenlle 
Coles 
Cortegada 
Cualedro 
Chandrexa de Queixa 
Entrimo 
Esgos 
Gomesende
A Gudiña
O Irixo 
Larouco 
Laza 
Leiro 
Lobeira 
Lobios 
Maceda 
Manzaneda 
Maside
Melón
A Merca 
A Mezquita
Montederramo
San Cristovo de Cea
Sandiás
Sarreaus
Taboadela
A Rúa 



Muros 
Muxía 
Narón 
Neda 
Negreira 
Noia
Oleiros 
Ordes 
Oroso 
Ortigueira e Cariño 
Outes 
Oza dos Ríos 
Paderne 
Padrón
O Pino 
Ponteceso 
Pontedeume
As Pontes de García
Rodríguez 
Porto do Son
A Pobra do Caramiñal  
Rianxo 
Ribeira 
Rois 
Sada 
San Sadurniño 
Santa Comba 
Santiago de
Compostela
Santiso 
Sobrado
Somozas 
Teo 
Toques 
Tordoia 
Touro 
Trazo 
Val do Dubra 
Valdoviño 
Vedra 
Vilarmaior 
Vilasantar 
Vimianzo 
Zas 

Riotorto 
Samos 
Rábade 
Sarria 
O Saviñao 
Sober 
Taboada 
Trabada 
Triacastela 
O Valadouro 
O Vicedo 
Vilalba 
Viveiro 
Xermade 
Xove 

Silleda 
Soutomaior 
Tomiño 
Tui 
Valga 
Vigo
Vilaboa
Vila de Cruces  
Vilagarcía de Arousa 
Vilanova de Arousa 

Rubiá 
San Amaro 
San Cibrao das Viñas 
Monterrei 
Muíños 
Nogueira de Ramuín 
Oímbra
Ourense
Paderne de Allariz 
Padrenda 
Parada de Sil 
Pereiro de Aguiar 
A Peroxa
Petín 
Piñor 
A Pobra de Trives 
Pontedeva
Ramirás 
Ribadavia 
Río
Riós 
Porqueira 
Punxín 
Quintela de Leirado 
Rairiz de Veiga 
A Teixeira 
Toén 
Trasmiras 
A Veiga
Verea 
Verín 
Viana do Bolo 
Vilamarín 
Vilamartín de
Valdeorras 
Vilar de Barrio 
Vilar de Santos 
Vilardevós 
Vilariño de Conso 
Xinzo de Limia 
Xunqueira de Ambía 
Xunqueira de
Espadanedo 
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protección do patrimonio cultural, proporcionámo–la seguinte bibliogra-
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– ABAD LICERAS, J. Mª., Propuestas para una nueva política de fomento del
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– ALONSO GARCÍA, J., La protección jurídica del Camino de Santiago en el
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– ALONSO IBÁÑEZ, Mª. del R., El patrimonio histórico. Destino público y
valor cultural, Ed. Civitas, 1992.

– ÁLVAREZ, J. L., Sociedad, Estado y Patrimmonio Cultural, Ed. Espasa–Calpe,
S.A., 1992.

– ANGUITA VILLANUEVA, L. A., El derecho de propiedad privada en los bien-
es de interés cultural, Ed. Dykinson, 2001.

– Areté, Revista da Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural.
– AUTONA, V. (coordinador), Foros Banesto sobre el patrimonio histórico,

Ed. Fundación Cultural Banesto, 1994.
– BALLART, J., El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, Ed. Ariel

Editorial, S.A., 1997.
– BARRERO RODRÍGUEZ, C., La ordenación jurídica del patrimonio histórico,

Ed. Civitas,1990.
– BENÍTEZ DE LUGO Y GUILLÉN, F., El patrimonio cultural español (aspectos

jurídicos, administrativos y fiscales), Ed. Comares, 1998.
– BENSUSAN MARTIÑO, Mª. P., La protección urbanística de los bienes

inmuebles históricos, Ed. Comares, 1996.
– BLANQUER, D. (director), 6º Congreso de Turismo, Universidad y Empresa,

Ed. Tirant lo blanch, 2004.
– CASTILLO RUIZ, J., El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural,

Ed. Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada, 1997.
– Código de leis Legislación sobre Patrimonio histórico, Ed. Tecnos, S.A., 1987.
– CORRAL, C. e ALDANONDO, I., Código del Patrimonio Cultural de la Iglesia,

Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, Ed. Edice, 2001.
– CORRIENTE CÓRDOBA, J. A., La ordenación jurídica del patrimonio histó-

rico, Ed. Civitas, 1990.
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– CORRIENTE CÓRDOBA, J. A., El Camino y la ciudad de Santiago de Com-
postela: su protección jurídica, Ed. Xunta de Galicia, 1993.
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– FARIÑA TOJO, J., La protección del patrimonio urbano. Instrumentos nor-
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rada, Ed. Trea, S.L., 2002.
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Ed. Arauzdi, S.A., 2003.
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2001.
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– LLUENT, J. M., Expolio y fraude en el arte, Ed. Grupo Winterthur, 2002.
– MAGÁN PERALES, J. Mª. A., La circulación ilícita de bienes culturales, Ed.

Lex Nova, 2001.
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Civitas, 1997.

– QUEROL, Mª. Á. y MARTÍNEZ DÍAZ, B., La gestión del Patrimonio Arqueo-
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