
DECRETO 143/2016, DO 22 DE SETEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DA LEI 

2/2016, DO 10 DE FEBREIRO, DO CHAN DE GALICIA. 

 

DISPOSICIÓN FINAL TERCEIRA. Modificación do artigo 4 do Decreto 223/2005, do 16 de xuño, 

polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de 

Expropiación de Galicia 

Modifícanse os números 1, 2, 3 e 4 do artigo 4 do Decreto 223/2005, do 16 de xuño, polo que 

se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de Expropiación de 

Galicia, que queda redactado nos seguintes termos: 

“O Xurado funciona en Pleno e en seccións. A súa composición é a seguinte: 

1. Presidencia: con rango de dirección xeral, deberá ser unha persoa licenciada ou co grao en 

dereito, arquitectura ou enxeñería, con máis de dez anos de experiencia profesional no sector 

público ou privado. 

2. Vogais: 

a) Unha persoa pertencente á escala de letrados da Xunta de Galicia, que actuará como 

asesor/a xurídico/a. 

b) Tres vocais pertencentes ao corpo facultativo superior ao servizo da Xunta de Galicia. 

c) Un vogal en representación da consellería competente en materia de Facenda, a proposta 

do citado departamento. 

d) Unha persoa funcionaria pertencente ao corpo ou escala do grupo A, do subgrupo A 1, a 

proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias. 

e) Un/unha profesional acreditado/a ou técnico/a superior, a proposta do Consello Galego de 

Consumidores e Usuarios, con experiencia nas materias propias do ámbito competencial do 

Xurado. 

f) Tres profesionais libres colexiados/as competentes na materia, en representación dos 

colexios profesionais, dependendo da natureza dos bens ou dereitos obxecto da expropiación. 

As designacións faranse procurando conseguir unha presenza equilibrada de homes e mulleres 

na súa composición. 

3. O/a secretario/a do Xurado de Expropiación de Galicia poderá ser un membro do mesmo ou 

un empregado público ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

4. Cando se trate de expropiacións das corporacións locais, poderá incorporarse ás sesións do 

Pleno do Xurado un/unha representante, designado/á proposta daquelas, quen actuará con 

voz e sen voto.” 


