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Presentación

A Presidencia do Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) con-
gratúlase de volver a editar un documento que recolla os datos 
máis importantes da actividade desenvolvida nos anos 2017 e 
2018 nesta organización.   

Rematado o ano 2018, o Xurado de Expropiación de Galicia 
retoma coa presentación desta publicación o camiño iniciado 
hai dous anos coa elaboración do seu primeiro informe de acti-
vidade, nomeado «Balance dunha xestión. Informe do Xurado 
de Expropiación de Galicia: 2006-2016», no que se amosaba 
un resumo da actuación deste órgano nos seus 12 primeiros 
anos de vida. Esta publicación foi a primeira levada a cabo polo 
XEG, e supuxo un punto de partida para a realización periódica 
doutras ao longo do tempo, co obxetivo de reflectir o traballo 
desenvolvido por esta institución dende o seu inicio.

Esta segunda publicación inclúe datos de actividade do XEG 
relativos aos anos 2017 e 2018, pero non queda aí, senón que 
se agregan á serie histórica 2006-2016 da primeira publica-
ción. Amosamos así dúas visións dos datos dos prezos xustos 
determinados no XEG, unha máis recente relativa ao período 
2017-2018, e outra máis global referida ao perído 2006-2018. 
Así obtemos unha perspectiva máis actual, e outra na que se 
amosan as tendencias dende o inicio de funcionamento do XEG 
ata finais do ano 2018. 

Para afondar sobre o funcionamento do XEG, as súas funcións 
e outros asuntos relacionados coa xestión, remitimos ao lector 
á primeira memoria de actividade publicada no ano 2017, e que 
pode atoparse na páxina web do Xurado de Expropiación de 
Galicia, no seguinte enderezo: https://xeg.xunta.gal/gl, con-
cretamente no apartado de «publicacións e informes».

O obxetivo perseguido é que o balance da actividade reflectido 
nestas páxinas, ademais de amosar os últimos datos de xestión 
do XEG, conteña temas novos como a actual composición do 
organismo, informes de tipo sectorial que se realizaron nestes 
dous últimos anos, ou actuacións levadas a cabo para lograr 
a modernización e transparencia deste organismo de cara á 
cidadanía. Tamén se inclúen informes con datos de valoracións 
desagregados por concellos, para dar resposta a peticións que 
neste senso realizáronse ante o XEG nos últimos meses por 
parte de representantes de diferentes colectivos.

Agardamos que estas páxinas sexan de utilidade para todos 
aqueles que, dalgún xeito, teñan relación co «mundo da expro-
piación» como as administracións expropiantes, as entidades 
beneficiarias, os expropiados, os técnicos de diferentes materias 
que interveñen en procedementos expropiatorios, así como os 
encargados da tramitación dos expedientes dende as corres-
pondentes entidades. Tamén para toda a cidadanía en xeral 
que teña interese en estar informada acerca dun tema que nos 
toca tan de cheo a todos os administrados galegos xa que do 
que se está a tratar é da valoración dos seus bens e dereitos 
expropiados.

Unha vez máis teño que agradecer, tanto ao persoal do Xurado 
de Expropiación de Galicia coma aos vogais do Pleno do Xurado, 
o traballo realizado neste anos, o resultado do cal é o que se 
pretende reflectir nas seguintes páxinas. 

Patricia Ulloa Alonso. Presidenta do XEG.
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Introdución

Para comenzar cómpre lembrar a natureza do Xurado de 
Expropiación de Galicia, que foi creado pola «Lei 9/2002, do 
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia (LOUG)», que o identifica como o órgano 
colexiado permanente da Comunidade Autónoma de Galicia 
especializado nos procedementos para a fixación do prezo 
xusto na expropiación forzosa, cando a administración expro-
piante sexa a comunidade autónoma ou as entidades locais 
do seu ámbito territorial, actuando no cumprimento das súas 
funcións con plena autonomía funcional. Esta mesma conside-
ración mantense no artigo 11 da lei actualmente vixente, Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que derroga e 
substitúe a anterior. 

O desenvolvemento normativo regulamentario contense no 
Decreto 172/2018, do 20 de decembro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización e réxime de funcionamento do 
Xurado de Expropiación de Galicia que, entre outros aspectos, 
establece nos seus artigos 1 e 2, a natureza e funcións deste 
órgano.

Hai que lembrar que en Galicia o Xurado de Expropiación de 
Galicia ten un carácter rexional e convive cos Xurados Provinciais 
do Estado, que teñen un carácter estatal e que atenden ás 
determinacións de prezo xusto cando a administración expro-
piante é a Administración central do Estado.





10II Informe de actividade do Xurado de Expropiación de Galicia (2006-2018)

Composición actual do XEG

O Xurado de Expropiación de Galicia, a diferenza doutros órga-
nos similares, constitúese como un órgano colexiado de carácter 
permanente, que ademais conta cunha estrutura administrativa 
que ten a súa propia relación de postos de traballo, na súa con-
sellería de adscrición, isto é a Consellería de Infraestructuras e 
Mobilidade. 

A especialización do Xurado de Expropiación de Galicia é 
unha das súas características, debido aos diferentes sectores 
representados no órgano colexiado, tanto a través de distintas 
organizacións, coma dun número moi representativo de colexios 
profesionais.

O XEG, na súa actuación como órgano colexiado reúnese en 
Pleno unha vez ao mes, e componse dunha presidencia, unha 
secretaría, unha asesoría xurídica e 3 vogais permanentes rela-
tores, que son estes últimos os que expoñen as valoracións das 
distintas pezas ou predios nos plenos. Todos eles están nomea-
dos mediante o sistema de libre designación polo feito de seren 
funcionarios pertencentes á administración da Xunta de Galicia. 

Tamén forman parte do Pleno outros vogais que non perten-
cen á estrutura administrativa do XEG, e que son nomeados 
por un período de 4 anos, pola consellería de adscripción do 
XEG, actualmente a Consellería de Infrestructuras e Mobilidade, 
por proposta das distintas organizacións ou entidades que 
representan: a Consellería de Facenda, a Federación Galega 
de Municipios e Provincias (FEGAMP), o Consello Galego de 
Consumidores e Usuarios e os diferentes colexios profesionais 
relacionados coas materias obxecto de valoración no seo do 
XEG, como son o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes, o 
Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, 
Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, o Colexio 
Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, o Colexio Oficial 
de Enxeñeiros de Minas do Noroeste de España, o Colexio de 
Economistas pertencente ao Consello Galego de Colexios de 

Economistas, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, e o 
Colexio Notarial de Galicia. 

Hai que sinalar que durante os anos 2017 e 2018 se produciron 
as renovacións por períodos de 4 anos dos vogais represen-
tantes no Pleno do XEG de varias destas organizacións ou 
entidades, e que se indican de seguido:

 . Os representantes do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, 
Canles e Portos de Galicia foron nomeados mediante Orde 
do 16 de xuño de 2017 pola que se nomean vogais do 
Xurado de Expropiación de Galicia, publicada no DOG 
nº 125 do luns 3 de xullo de 2017.

 . Os representantes do Colexio de Enxeñeiros de Montes 
foron nomeados mediante Orde do 22 de marzo de 2018 
pola que se nomean vogais do Xurado de Expropiación de 
Galicia, publicada no DOG nº 68 do luns 9 de abril de 2018.

 . Os representantes da Consellería de Facenda, os da 
Federación Galega de Municipios e Provincias, os do 
Consello Galego de Consumidores e Usuarios, os do 
Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónonomos de Galicia, os 
do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, os do 
Colexio Notarial de Galicia, os do Colexio de Economistas de 
Galicia, os do Colexio de Enxeñeiros de Minas do Noroeste 
de España, e os do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
foron nomeados mediante Orde do 9 de xullo de 2018 
pola que se nomean vogais do Xurado de Expropiación de 
Galicia, publicada no DOG nº 153 do venres 10 de agosto 
de 2018.
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Composición do XEG

A relación completa dos vogais que actualmente compoñen o 
Pleno do Xurado de Expropiación de Galicia, é a seguinte:

REPRESENTACIÓN CARGO NOME

XEG

Presidenta Patricia Ulloa Alonso

Secretaria Xulia Rodríguez Blanco

Asesora Xurídica Mª Pilar Nieto Tejerina

Vogal permanente Carlos Calzadilla Bouzón

Vogal permanente Mercedes Aymerich Valladares

Vogal permanente Jose Ángel Burgo Rodil

Consellería de Facenda
Vogal titular Xan Xosé Castro Dapena

Vogal suplente Carlos José Darriba López

FEGAMP
Vogal titular César López Arribas

Vogal suplente Miguel Fernández Solis

Consello Galego de
Consumidores e Usuarios

Vogal titular Rosa Rodríguez Vales-Villamarín

Vogal suplente Yolanda Pérez Rivera

Colexio Enxeñeiros
Agrónomos de Galicia

Vogal titular José Carlos González Cabo

Vogal suplente José Antonio Rivas Paz

Colexio Enxeñeiros Camiños, Canles e Portos
Vogal titular Francisco Alonso Fernández

Vogal suplente Juan José Vázquez Cerreda

Colexio Enxeñeiros Montes de Galicia
Vogal titular Juan Fernández Conti

Vogal suplente Verónica Rodrguez Vicente

Colexio Enxeñeiros Minas de Galicia
Vogal titular Juan Ricoy Alonso

Vogal suplente Enrique García Tamargo

Colexio Arquitectos de Galicia
Vogal titular José Manuel Alonso Velasco

Vogal suplente Alberto de Paula Prieto

Colexio Enxeñeiros
Industriais de Galicia

Vogal titular Manuel Aurelio Colmenero Guzmán

Vogal suplente José Angel Alonso Guerreiro

Consello Galego de
Colexios de Economistas

Vogal titular Enrique Rodríguez Docampo

Vogal suplente Carlos Díaz Pérez

Colexio de Notarios
Vogal titular Manuel Remuñán López

Vogal suplente María del Carmen Carreira Simón
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Composición do XEG

O Xurado de Expropiación de Galicia conta tamén cunha estru-
tura administrativa integrada por persoal funcionario propio 
que pertence á estrutura da Xunta de Galicia, concretamente 
á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, e as súas prazas 
figuran na correspondente relación de postos de traballo (RPT). 
Actualmente está en vigor a contida na resolución da Consellería 
de Facenda do 14 de maio de 2018, publicada no DOG nº 97 do 
mércores 23 de maio de 2018 pola que «se ordena a publica-
ción do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 9 de maio 
de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega 
de Infraestruturas».
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Tramitación dos expedientes

Cando o expropiado non está de acordo co prezo xusto fixado 
pola administración expropiante -Xunta de Galicia ou corpora-
cións locais de Galicia (deputacións provinciais e concellos)- o 
expediente se envía ao Xurado de Expropiación de Galicia. Para 
o caso dunha expropiación que inicia a Administración Xeral do 
Estado, son os xurados provinciais de expropiación, dependen-
tes desa administración os que deberán realizar a determinación 
do prezo xusto, tal e como se indicou máis arriba.

Os expedientes que se reciben no XEG para ser valorados, e 
determinar así o prezo xusto que lles corresponde, proceden 
polo tanto da administración da Xunta de Galicia, das depu-
tacións provinciais e dos concellos. Pódese considerar que os 
expedientes recibidos no Xurado se constitúen nun apéndice 
ou peza separada do conxunto do procedemento expropia-
torio, e non se consideran expedientes propios do Xurado 
senón unha parte máis dentro do conxunto do procedemento 
expropiatorio, que rematará co pagamento por parte da admi-
nistración expropiante do prezo xusto determinado polo Xurado 
de Expropiación de Galicia ao expropiado.

Tamén se reciben no XEG expedientes denominados «minis-
terios da lei» instados polos propios interesados que solicitan 
que se lles expropie (cumprindo unha serie de requisitos) nos 
casos nos que a administración expropiante non inicia o pro-
cedemento expropiatorio. As expropiacións por «ministerio da 
lei» constitúen unha excepción á regra xeral segundo a cal non 
cabe, en principio, obrigar á administración para expropiar. Esta 
é unha posibilidade que ten o propietario duns terreos que, 
como consecuencia dun plan urbanístico, quedan sen aproveita-
mento ningún. Mediante a expropiación por «ministerio da lei», 
facúltanse estes propietarios para instar á administración que 
os expropie, impedindo así que os seus dereitos de propiedade 
queden baleiros de contido económico. 

Por último, tamén se reciben no XEG recursos presentados por 
calquera das partes implicadas na tramitación dos expedientes 
de prezo xusto, isto é administración expropiante, expropiado 
e beneficiario.

Unha vez que as pezas separadas, os ministerios da lei ou os 
recursos se reciben no XEG, complétanse con toda aquela 
documentación ou información necesaria para ser obxecto 
de valoración, pasan a traballarse dende o punto de vista téc-
nico en reunións denominadas «seccións» (sección de urbana, 
sección de rústica e sección doutras actividades económicas) 
para posteriormente, mediante acordos adoptados no seo 
dos «Plenos» do Xurado de Expropiación de Galicia, aprobar 
o prezo xusto de cada expediente. Estes acordos plásmanse 
en resolucións administrativas que dan pé a que poidan ser 
impugnadas mediante os correspondentes recursos de repo-
sición ante o propio XEG (esgotando a vía administrativa), ou 
ben na vía xurisdicional mediante a presentación dun recurso 
contencioso-administrativo.

No seguinte esquema pode observarse o fluxo de traballo do 
XEG na tramitación dos expedientes de prezo xusto:
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Tramitación dos expedientes

XURADOQUEN PRESENTA TIPOS DE EXPEDIENTES

Expedientes que entran
no Xurado

SI

A Administración 
expropiante paga 

ao interesado

Expedientes
de expropiación

Inclúe expedientes de prezo, 
intento MUTUO ACORDO, etc.

Documentación propia
do xurado

· Informes doutros órganos
· Estudos de mercado
· Consultas BB.DD. oficiais
· Consultas fontes oficiais
· Outros

· Informes doutros órganos
· Estudos de mercado
· Consultas BB.DD. oficiais
· Consultas fontes oficiais
· Outros

Expedientes de
DETERMINACIÓN DE PREZO XUSTO

Expedientes
de expropiación

Inclúe expedientes de prezo, 
intento MUTUO ACORDO, etc.

REXISTRO DO XURADO

EXPEDIENTE COMPLETO 

NO

Devolución á administración expropiante

ADMINISTRACIÓN
EXPROPIANTE

PARTICULARES

MINISTERIOS DE LEI
Expedientes expropiación
Inclúe expedientes de prezo, 
intento MUTUO ACORDO, etc.

Outra doc. específica
Ministerio de Lei

MINISTERIOS DE LEI
Expedientes expropiación
Inclúe expedientes de prezo, 
intento MUTUO ACORDO, etc.

Outra doc. específica
Ministerio de Lei

EXPEDIENTE COMPLETO 

Expedientes de
DETERMINACIÓN DE PREZO XUSTO

(MINISTERIO DE LEI)

ADMINISTRACIÓN
EXPROPIANTE

PARTICULARES

BENEFICIARIOS

RECURSOS
Contra as resolucións do 

Xurado

RECURSOS
Contra as resolucións do 

Xurado

· Revisión de alegacións
· Consulta de fontes xurídicas 
· Consulta de fontes de datos
· Outros

Expedientes dos
RECURSOS
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Obxectivos e logros acadados

Entre os obxectivos deste Xurado de Expropiación de Galicia, xa 
comentados no primeiro Informe de Actividades (2006-2016), e 
os logros acadados podemos destacar:

1. A modernización do organismo mediante o emprego das 
novas tecnoloxías facendo uso da administración electrónica, 
implantación da sinatura electrónica, así como a optimización 
e simplificación de todos os procedementos administrativos 
utilizados habitualmente no XEG para a ordinaria tramitación 
dos expedientes.

2. A transparencia cara a todos os implicados nos procedemen-
tos expropiatorios era outro dos nosos grandes retos que 
consideramos conseguido de xeito satisfactorio ao poñer ao 
dispor do administrado unha completa información de toda 
actividade desenvolvida no XEG, así como a relación da 
normativa de aplicación nos procedementos de valoración. 
O obxectivo é que estea dispoñible a información necesaria 
para que calquera administrado poida consultala segundo 
as súas necesidades.

Medidas nesta dirección son:

 . O rexistro en patentes e marcas das denominacións: 
«Xurado de Expropiación de Galicia» e «XEG».

 . A renovación integral da páxina web do Xurado, exis-
tindo unha parte pública que contén toda a información 
necesaria relacionada coa nosa actividade, e unha parte 
privada onde se xestiona a documentación e convoca-
torias das seccións e plenos deste órgano.

 . As actas que reflicten os acordos dos plenos inclúen 
agora os prezos aprobados para cada un dos predios 
obxecto de valoración.

 . A petición de varios administrados, inclúese como novi-
dade neste informe un detalle dos prezos medios por 
concellos das valoracións realizadas nos dous últimos 
anos no XEG.

3. A redución de custos de xestión para poder alcanzar o 
obxectivo de eficiencia administrativa, que xunto coa efi-
cacia lograda cos obxetivos anteriores, dotan o XEG dun 
carácter moderno, adaptado aos novos tempos e en sintonía 
cos administrados. Neste apartado podemos sinalar como 
medidas adoptadas:

 . A inclusión do XEG dentro do sistema de compra cen-
tralizada da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 
do material funxible.

 . A eliminación de trámites intermedios non necesarios, co 
conseguinte aforro en envíos de comunicacións escritas 
aos diferentes interesados.

 . O emprego da Administración Electrónica e sinatura 
electrónica, citado máis arriba, que facilita a axilidade e 
redunda dun xeito notable no aforro de material funxible.
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Novidades

Entre outros podemos destacar as seguintes novidades acada-
das no seo do XEG nestes dous últimos anos:

 . A publicación da Lei 9/2017, de 26 de decembro, de 
medidas fiscais e administrativas que no seu artigo 8 
modifica o número 2 do artículo 11 da Lei 2/2016, do 
10 de febreiro, do solo de Galicia polo que as resolucións 
de determinación de prezo xusto se adoptarán no prazo 
máximo de seis meses, fronte aos tres meses indicados 
na citada Lei 2/2016.

 . A publicación do Decreto 172/2018, do 20 de decembro, 
polo que se aproba o regulamento de organización e 
réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación 
de Galicia, actualizando o anterior que tiña 13 anos de 
vida, polo que quedaba obsoleto para o funcionamento 
actual do XEG.

 . Unha nova instrución dirixida aos vogais do XEG pola 
que se dan as pautas para a percepción das axudas de 
custo e indemnizacións que por razóns do servizo teñen 
dereito a percibir determinados vogais polas asistencias 
a plenos e seccións, na razón social onde está situado 
este organismo.

 . A actualización da nova denominación da Consellería 
de Infraestruturas e Mobilidade en todos os ámbitos 
afectados por tal denominación e que son visibles para 
o administrado, como son a papelaría, a cartelaría, a 
placa representativa do XEG, etc.

 . Como xa se comentou antes alcanzouse o obxectivo 
de dispor dunha páxina web nova, durante o ano 
2017, que estivese actualizada e adecuada á estrutura 
e desenvolvemento dos traballos realizados neste orga-
nismo. Como o Xurado está adscrito á Consellería de 
Infraestructuras e Mobilidade, é dentro da propia páxina 
Web da consellería onde se atopa un portal específico 
para o Xurado de Expropiación de Galicia, tal e como 
se reflicte de seguido:

 .

A ligazón para acceder é a seguinte: https://xeg.xunta.gal/
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Formación

En data 26 de maio de 2017 a Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP) e o Xurado de Expropiación de Galicia asinaron 
un convenio de colaboración para o desenvolvemento de acti-
vidades de carácter formativo, divulgador e investigador. 

En virtude deste acordo, entre os días 02/10/2018 e 10/10/2018, 
e cunha duración de 20 horas lectivas, desenvolveuse un curso 
denominado «A Expropiación Forzosa e as Valoracións» que 
tiña como obxectivo a adquisición, polos 35 alumnos participan-
tes, dun coñecemento especializado no campo da tramitación 
dos expedientes expropiatorios e da determinación e valoración 
do prezo xusto.

O programa do curso tratou os diferentes temas, que axudan á 
realización dos traballos de determinación do prezo xusto, cos 
seguintes apartados:

 . A expropiación forzosa e a intervención dos Xurados de 
Expropiación. Funcións e competencias do Xurado de 
Expropiación de Galicia.

 . A expropiación forzosa: Lexislación e normativa. O pro-
cedemento expropiatorio. Xurisprudencia sinalable.

 . Tipos de procedemento expropiatorios. Contido dos 
expedientes expropiatorios e a súa tramitación no XEG. 
Casos particulares sinalables. 

 . Lexislación aplicable nas valoracións. Situacións básicas 
do solo. 

 . Introdución á valoración. 

 . Análise dos métodos de valoración (I): Método de 
Comparación e método residual estático. 

 . Análise dos métodos de valoración (II): Método do custo 
de reposición e método de capitalización de rendas.

 . Valoración do solo urbanizado.

 . Valoración do solo rural.

 . Valoración de bens e dereitos afectados na expropiación: 
edificacións, plantacións, obras e servidumes.

 . «Valoración de prexuízos»: Expropiacións parciais, as 
ocupacións temporais, as rápidas ocupacións e as edifi-
cacións afectadas.

No ano 2019, e dentro do plan de formación continua da EGAP, 
celebrarase un novo curso de 30 horas no que 50 participan-
tes abordarán distintos temas relacionados co procedemento 
expropiatorio e as valoracións, enfocado dende o punto de vista 
normativo, sectorial e técnico. 
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O XEG en cifras

Os datos de actividade de xestión do XEG que se presentan 
neste informe móstranse por medio dos cadros e gráficos que 
se expoñen a continuación, facendo referencia a dúas liñas 
temporais:

1. Unha primeira, relativa aos dous últimos anos 2017-2018, por 
ser datos que actualizan o primeiro «Informe de actividade 
do Xurado de Expropiación de Galicia 2006-2016».

2. E unha segunda, na que se actuliza a serie histórica com-
pleta 2006-2018, dende o inicio da actividade do Xurado, 
correspondéndose co ciclo de vida do XEG.

As cifras que se expoñen de seguido amosan a seguinte 
estrutura:

 . Número de expedientes recibidos no XEG

 . Expedientes de prezo xusto segundo o tipo

 . Administracións expropiantes 

 . Beneficiarios

 . Expropiados

 . Distribución xeográfica dos bens obxecto de valoración

 . Contido dos expedientes recibidos no XEG

 . Importe das valoracións

 . Importe segundo as partes interesadas

 . Intervalos de valoracións

 . Importe segundo o tipo de proxecto

 . Importes medios de valoración por concellos

 . Superficies do solo dos expedientes valorados

 . Outras tramitacións do XEG

 . Recursos de reposición

 . Remisión de documentación ao Tribunal Superior 
de Xustiza de Galiza (TSXG)
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1. Número de expedientes recibidos no XEG

Nos cadros e gráficos seguintes podemos observar a distribu-
ción cuantitativa dos expedientes que tiveron entrada no XEG, 
así como os que xa foron tramitados por este órgano ben sexa 
a través dunha resolución de prezo xusto como doutra forma 
de finalización.

As administracións expropiantes cando realizan unha expropia-
ción tramitan un «proxecto expropiatorio» (que pode adoptar 
diferentes tipoloxías dependendo de prazos, das localizacións 
xeográficas ou outras variables) que recolle un ou varios expe-
dientes de expropiación, nos que se reflicten os bens e dereitos 
que van ser obxecto desa expropiación. 

Durante os anos 2017 e 2018 recibíronse no XEG 2.130 
expedientes coa distribución que se amosa no cadro e grá-
fico seguintes, continuando coa tendencia que máis tarde se 
comentará.

CADRO nº 1: Entrada expedientes para valorar polo XEG. 
Anos 2017-2018

GRÁFICO nº 1: Entrada expedientes para valorar polo XEG. 
Anos 2017-2018

ANO
ENTRADA EXPEDIENTES

PARA VALORAR (Nº)

2017 909

2018 1.221

TOTAL 2.130100+172017
2018

909

1.221

Se nos remitimos á serie histórica do período 2006-2018, pode-
mos sinalar que dende a posta en funcionamento do Xurado 
o día 14 de febreiro de 2006 ata o 31 de decembro de 2018 
entraron para a súa valoración 49.136 expedientes ou pezas 
separadas, que forman parte así mesmo de 1.799 proxectos 
expropiatorios.

CADRO nº 2: Entrada expedientes para valorar polo XEG 
e expedientes tramitados. Serie histórica 2006-2018

ANO
ENTRADA EXPEDIENTES

PARA VALORAR (Nº)
EXPEDIENTES

TRAMITADOS (Nº)

2006 10.279 1.792

2007 4.809 8.201

2008 5.155 4.688

2009 7.295 3.777

2010 5.922 5.135

2011 4.261 5.301

2012 3.350 5.562

2013 1.695 5.709

2014 1.730 2.643

2015 1.428 2.283

2016 1.082 1.509

2017 909 1.156

2018 1.221 1.120

TOTAL 49.136 48.885
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O XEG en cifras 
1. Número de expedientes recibidos no XEG

GRÁFICO nº 2: Entrada expedientes para valorar polo XEG 
e expedientes tramitados. Serie histórica 2006-2018100+1747+8050+4671+3758+5041+5233+5416+5617+2614+2211+159+1112+11   
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De forma xeral pódese apreciar unha tendencia xeral des-
cendente na entrada de expedientes dende o comezo de 
funcionamento do XEG ata o ano 2017, aínda que no ano 2018 
houbo un pequeno repunte na entrada de expedientes respecto 
ao ano anterior, polo que se espera unha liña ascendente nos 
próximos anos, debido aos novos proxectos que se prevén licitar.

Do ano 2017 ao 2018 houbo un incremento 
do 34,32%, rompendo a serie histórica de 
baixada dende o ano 2010 de entrada de 

expedientes no XEG.

Como xa comentamos anteriormente, dende o comezo da 
actividade do XEG ata o ano 2018 entraron para a súa valora-
ción 49.136 expedientes que forman parte así mesmo de 1.799 
proxectos de expropiación, polo que a media de expedientes 
(ou pezas para valorar) por proxecto deixa un número de 27,31 
expedientes.

27,31 expedientes de media por proxecto

Como curiosidade hai sinalar que o proxecto denominado 
«PLATAFORMA LOXÍSTICA - INDUSTRIAL DE SALVATERRA DE 
MIÑO E AS NEVES», con 6.239 pezas, é o proxecto que maior 
número de expedientes engloba en toda a historia do XEG, o 
que supón un 12,70 % do total de expedientes que entraron 
neste organismo entre os anos 2006 e 2018.
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O obxectivo dos expedientes de valoración que teñen entrada 
no Xurado é acadar un prezo xusto por parte deste organismo, 
aínda que non sempre son expedientes resultado dun des-
acordo nun procedemento expropiatorio, pois poden existir 
outro tipo de situacións que dean lugar a ter que determinar 
un prezo xusto sen que medie un procedemento expropiatorio. 
Esta situación dá lugar a que os expedientes poidan clasificarse 
dentro das seguintes categorías:

1. Expedientes de prezo xusto (propiamente): cando se 
tramita un expediente de expropiación e non hai acordo no 
prezo que se debe aboar entre as partes implicadas, isto é 
expropiante e expropiado, envíase o expediente ao Xurado 
de Expropiación de Galicia para que determine un prezo 
xusto para ese expediente. As modalidades destes expedien-
tes son as que seguen:

 . Ordinarios

 . Urxentes

 . De taxación conxunta

 . De ocupación temporal

 . Ministerios da lei

 . Retaxación

2. Expedientes de reversión: a reversión é o dereito que 
corresponde ao expropiado para recobrar a totalidade ou a 
parte sobrante do ben expropiado, no caso de non execu-
tarse a obra ou de non establecerse o servizo que motivou 
a expropiación, así como se desaparecese a afectación, 
aboando unha indemnización.

3. Expedientes de compensación: estes son sistemas de 
actuación para a execución urbanística dun sector, polígono, 
unidade de execución ou de actuación de transformación 
urbanística, polo que os propietarios achegan os terreos 
de entrega ou cesión obrigatoria e gratuíta, realizan á súa 
custa a urbanización nos termos e condicións que se deter-
minen no plan urbanístico, e se constitúen en Xunta de 
Compensación, salvo que os terreos pertenzan a un titular. 
No Xurado de Expropiación son obxecto de valoración os 
distintos bens e servizos para os que non se chegue a un 
acordo coa administración expropiante.

4. Expedientes de execución de sentenza: trátase de 
expedientes que se valoran de acordo coa execución dunha 
sentenza xudicial, que se corresponden principalmente con 
sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG), 
aínda que poden ser doutras instancias xudiciais.

2. Expedientes de prezo xusto segundo o tipo
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Podemos concluír segundo esta clasificación que para o período 
2017-2018 os expedientes máis numerosos son os de prezo 
xusto propiamente ditos, que representan un 99,9 % do total, 
e dentro destes a modalidade de urxentes que supoñen un 
93,94 % con respecto ao total dos mesmos, tal e como reflicte 
o cadro nº 3 que se amosa de seguido:

CADRO nº 3: Expedientes de valoración segundo tipos ou 
categorías. Anos 2017-2018

 TIPO DE EXPEDIENTE 
VALORACIÓN

RECIBIDOS 
(Nº)

TRAMITADOS 
(Nº)

De prezo xusto 2.125 2.266

Ordinarios 52 65

Urxentes 1.999 2.105

Taxación conxunta 58 76

Ocupación temporal 0 0

Ministerio de lei 16 20

Retaxación 0 0

De reversión 0 0

De compensación 3 0

De execución de sentenza 2 20

Total expedientes valoración 2.130 2.286

Para a súa mellor comprensión visual móstranse os dous seguin-
tes gráficos:

GRÁFICO nº 3a: Expedientes de valoración segundo tipos 
ou categorías. Anos 2017-2018

E desagregando os expedientes de prezo xusto propiamente 
ditos nas súas categorías:

GRÁFICO nº 3b: Expedientes de valoración prezo xusto 
segundo tipos ou categorías. Anos 2017-2018
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O XEG en cifras 
2. Expedientes de prezo xusto segundo o tipo
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Do mesmo xeito pódese afirmar que para o período 2006-2018 
os expedientes máis numerosos son os de prezo xusto propia-
mente ditos que representan un 99,54 % do total, e dentro 
destes a modalidade de urxentes cun 75,17 % con respecto ao 
total, tal e como reflicte o cadro nº 4 que se mostra de seguido:

CADRO nº 4: Expedientes de valoración segundo tipos ou 
categorías. Serie histórica 2006-2018

 TIPO DE EXPEDIENTE 
VALORACIÓN

ENTRADOS 
(Nº)

TRAMITADOS 
(Nº)

De prezo xusto 48.905 48.657

Ordinarios 2.369 2.369

Urxentes 36.766 36.529

Taxación conxunta 9.664 9.655

Ocupación temporal 20 20

Ministerio de lei 34 32

Retaxación 52 52

De reversión 119 119

De compensación 22 19

De execución de sentenza 90 90

Total expedientes valoración 49.136 48.885

GRAFICO nº 4a: Expedientes de valoración segundo tipos 
ou categorías. Serie histórica 2006-2018

GRAFICO nº 4b: Expedientes de valoración prezo xusto 
segundo tipos ou categorías. Serie histórica 2006-2018
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O Xurado de Expropiación de Galicia é o órgano colexiado per-
manente da Comunidade Autónoma de Galicia especializado 
nos procedementos de expropiación forzosa polos que se fixa 
un prezo xusto cando a administración expropiante sexa a pro-
pia Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades locais 
do seu ámbito territorial, Xunta de Galicia e as corporacións 
locais. Son estas administracións as que inician os procedemen-
tos expropiatorios e, son polo tanto, as que remiten ao XEG os 
proxectos de expropiación nos que se integran os expedientes 
expropiatorios.

Para os anos 2017 e 2018, as cifras de remisión de expedientes 
para a súa valoración amosan que nun 81,83 % dos expedien-
tes a administración expropiante foi a Xunta de Galicia e nun 
18,17 % as corporacións locais.

CADRO nº 5: Entrada expedientes de valoración segundo 
o expropiante no XEG. Anos 2017-2018

EXPEDIENTES DE 
VALORACIÓN DE 

ENTRADA 
2017-2018

PORCENTAXE

Xunta de Galicia 1.743 81,83%

Administracións 
locais

387 18,17%

TOTAL 2.130 100%

GRÁFICO nº 5: Entrada expedientes de valoración segundo 
o expropiante no XEG. Anos 2017-2018

Se analizamos a serie histórica 2006-2018 vemos que o peso 
da Xunta de Galicia como administración expropiante é dun 
85,48 % claramente superior ao das corporacións locais ao que 
é do 14,52 %.

CADRO nº 6: Entrada expedientes de valoración segundo 
o expropiante no XEG. Serie histórica 2006-2018

 

GRÁFICO nº 6: Entrada expedientes de valoración segundo 
o expropiante no XEG. Serie histórica 2006-2018
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Se ampliamos en máis detalle os nomes das administracións 
expropiantes para anos 2017-2018 podemos ver os seguintes 
datos:

CADRO nº 7: Entrada expedientes de valoración detallada 
segundo o expropiante no XEG. Anos 2017-2018

ENTRADA PORCENTAXE 

Consellería de Infraestruturas 
e Mobilidade  
(e asimilados)

1.164 54,64%

Consellería de Economía, 
Emprego e Industria

504 23,66%

Outras  
consellerías

0 0,00%

Deputación  
Provincial da Coruña

231 10,84%

Deputación  
Provincial de Lugo

5 0,23%

Deputación  
Provincial de Ourense

68 3,19%

Deputación  
Provincial de Pontevedra

7 0,32%

Concellos 151 7,08%

TOTAL 2.130 100,00%

GRÁFICO nº 7: Entrada expedientes de valoración 
detallada segundo o expropiante no XEG. Anos 2017-2018
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O XEG en cifras 
3. Administracións expropiantes
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GRÁFICO nº 8: Entrada expedientes de valoración 
detallada segundo o expropiante no XEG. Serie histórica 
2006-2018

Dos datos anteriores despréndese o incremento do peso da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria como entidade 
expropiante nos últimos anos, con respecto a serie histórica.

Maior peso Consellería Industria no período 
2017-2018 cun 23,66 % fronte ao 17,69 % da 

serie 2006-2018.
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Do mesmo xeito, e para a serie histórica 2006-2018, estes son 
os datos:

CADRO nº 8: Entrada expedientes de valoración detallada 
segundo o expropiante no XEG. Serie histórica 2006-2018

ENTRADA PORCENTAXE 

Consellería de Infraestruturas 
e Mobilidade (e asimilados)

33.029 67,22 %

Consellería de Economía, 
Emprego e Industria

8.693 17,69 %

Outras  
consellerías

281 0,57 %

Deputación  
Provincial da Coruña

2.073 4,21 %

Deputación  
Provincial de Lugo

2.001 4,07 %

Deputación  
Provincial de Ourense

380 0,77 %

Deputación  
Provincial de Pontevedra

208 0,42 %

Concellos 2.471 5,02 %

TOTAL 49.136 100,00 %

O XEG en cifras 
3. Administracións expropiantes
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Os beneficiarios son unha das tres posibles partes interesadas 
que poden intervir nun procedemento expropiatorio, xunto 
coa administración expropiante e o expropiado. Esta figura é a 
que recibe a titularidade dos bens e dereitos, e ten a obriga de 
manter a afección do ben expropiado á finalidade que xustifi-
cou a expropiación, así coma o pagamento da correspondente 
indemnización. Os beneficiarios poden ser tanto públicos 
(administración instrumental), coma privados (concesionarios 
de estradas, empresas eléctricas, etc).

A figura do beneficiario nas expropiacións non sempre existe, 
xa que na maior parte das ocasións o beneficiario é a mesma 
administración expropiante. 

Amosamos neste apartado un resumo dos beneficiarios que 
aparecen con máis frecuencia nos expedientes expropiatorios 
nos que o Xurado de Expropiación de Galicia intervén para 
determinar un prezo xusto. Reflectimos no seguinte cadro e 
gráficos os datos correspondentes.

4. Beneficiarios
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CADRO nº 9: Entrada expedientes de valoración segundo 
expropiantes e beneficiarios relacionados no XEG. Serie 
histórica 2006-2018

EXPROPIANTE BENEFICIARIOS
ENTRADA EXPEDIENTES 

VALORACIÓN 

Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade (e asimilados)

33.029

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (e asimilados)
Autoridade portuaria de Vigo, Zona Franca e outro 
Concesionarias de estradas
Entidades empresariais (Augas de Galicia, Sogama, SPI...)
Xestur
IGVS
Outros

20.026
6.549
3.716
1.256
1.225
232
25

Consellería de Economía, Emprego 
e Industria

8.693

Fenosa
Begasa
Nedgia (Gas Natural, Naturgy...)
E-On
Gamesa
Endesa
Outras

4.847
565
485
431
391
311
1.163

Outras consellerías 281

Consellería de Cultura e Deporte
Universidade de A Coruña
Sergas
Portos de Galicia

66
2
211
2

Deputacións 4.662

Deputación Provincial da Coruña
Deputación Provincial de Lugo
Deputación Provincial de Ourense
Deputación Provincial de Pontevedra
Concello de Ribas de Sil

2.073
1.995
380
208
6

Concellos 281

Concello
Outros (entidades públicas, promotoras, personas físicas...)
Xuntas de compensación
Comunidades de propietarios

1.713
647
102 
9

TOTAL 49.136

O XEG en cifras 
4. Beneficiarios
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GRAFICO nº 9a: Entrada expedientes de valoración 
segundo o beneficiario no XEG cando o expropiante 
é a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Serie 
histórica 2006-2018

Dos 33.029 expedientes tramitados pola Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade, nun 61 % o beneficiario é a pro-
pia consellería, nun 20 % a Autoridade Portuaria de Vigo-Zona 
Franca-Outro, e nun 11 % dos casos os beneficiarios son as 
concesionarias de estradas.
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GRAFICO nº 9b: Entrada expedientes de valoración 
segundo o beneficiario no XEG cando o expropiante é 
a Consellería de Economía, Emprego e Industria. Serie 
histórica 2006-2018

Dos 8.693 expedientes tramitados pola Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, nun 56 % o beneficiario é Unión Fenosa,  
e nun 44 % dos casos os beneficiarios son outras empresas.
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GRAFICO nº 9c: Entrada expedientes de valoración 
segundo o beneficiario no XEG cando o expropiantes 
son outras consellerías. Serie histórica 2006-2018

Dos 281 expedientes tramitados por outras consellerías, diferen-
tes das anteriores, nun 75 % o beneficiario é o Sergas e nun 
25 % é o resto.
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GRAFICO nº 9d: Entrada expedientes de valoración 
segundo o beneficiario no XEG cando o expropiantes 
son as deputacións. Serie histórica 2006-2018

Dos 4.662 expedientes tramitados polas deputacións provinciais, 
nun 99 % dos casos os beneficiarios son as propias deputacións.
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GRAFICO nº 9e: Entrada expedientes de valoración 
segundo o beneficiario no XEG cando o expropiantes 
son os concellos. Serie histórica 2006-2018

Dos 2.471 expedientes tramitados polos concellos de Galicia, 
nun 69 % dos casos os beneficiarios son os propios concellos, 
nun 26 % son entidades varias, nun 4 % son xuntas de com-
pensación, e o resto son comunidades de propietarios.
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O XEG en cifras 
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5. Expropiados

A terceira figura do procedemento expropiatorio é o expro-
piado: este é a persoa ou entidade que se ve privada duns 
bens e dereitos da súa propiedade polos que ten que recibir 
unha compensación económica. Se o expropiado non acepta o 
prezo ofrecido polo expropiante, non contesta a éste, ou non é 
identificado, provoca de forma xeral que ese expediente expro-
piatorio do que é parte sexa remitido ao XEG. O habitual é que 
os expedientes de valoración que se reciben no Xurado veñan 
coas partes implicadas no procedemento expropiatorio (adminis-
tración expropiante, beneficiario e expropiado) ben identificadas, 
de xeito que cando se acada a correspondente resolución dun 
prezo xusto para un determinado expediente, envíase a opor-
tuna resolución administrativa dende o Xurado de Expropiación 
de Galicia a todos os interesados no procedemento.

En ocasións os expropiados titulares dun expediente figuran 
como «descoñecidos». Nestes casos a resolución administrativa 
de prezo xusto hai que remitila ao fiscal correspondente de cada 
provincia. O mesmo sucede no caso de que o expropiado teña 
unha titularidade coñecida pero non así o seu enderezo e non 
houbese posibilidade notificarlle a resolución.

Amosamos de seguido datos correspondentes relativos aos 
expropiados na serie histórica dos anos 2006-2018:

CADRO nº 10: Entrada expedientes de valoración segundo 
o titularidade expropiados no XEG. Serie histórica 
2006-2018

Entrada expedientes con 
titulares coñecidos

Con dirección postal
Sen dirección postal

40.240
4.384

81,90% 
8,92%

Entrada expedientes con 
titulares descoñecidos

Sen nome e dirección 
postal

4.512 9,18%

TOTAL 49.136 100%

GRAFICO nº 10: Entrada expedientes de valoración 
segundo o titularidade expropiados no XEG. Serie 
histórica 2006-2018

Con estes datos conclúese que nun 81,90 % dos casos os expro-
piados son coñecidos e polo tanto reciben a correspondente 
resolución de prezo xusto procedente do Xurado, e nun 18,10 % 
dos expedientes a resolución se envía ao fiscal da provincia 
correspondente, por non dispoñer no Xurado do nome ou do 
enderezo do expropiado.
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Analizando dende un punto de vista xeográfico provincial a pro-
cedencia dos expedientes que se reciben no XEG, vemos que é 
na provincia de A Coruña onde as administracións expropiantes 
son máis activas en relación con esta actividade, representando 
un 59 % do total para os anos 2017 e 2018.

CADRO nº 11: Expedientes de valoración tramitados 
segundo provincia de procedencia no XEG. Anos 
2017-2018

PROVINCIA EXPEDIENTES PORCENTAXE

A Coruña 1.258 59,06 %

Lugo 246 11,55 %

Ourense 378 17,75 %

Pontevedra 248 11,64 %

TOTAL 2.130 100 %

6. Distribución xeográfica dos bens obxecto de valoración

GRAFICO nº 11: Expedientes de valoración tramitados 
segundo provincia de procedencia no XEG. Anos 
2017-2018
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O XEG en cifras 
6. Distribución xeográfica dos bens obxecto de valoración

MAPA nº 1: Entrada expedientes de valoración ao XEG 
segundo situación das fincas por Provincias. Anos 
2017-2018

Prevalencia da provincia da Coruña con case 
o 60 %

Se facemos análise provincial no período da serie histórica 2006-
2018 os resultados son moi diferentes aos anteriores, xa que o 
peso repártese entre as provincias de A Coruña e Pontevedra, 
sendo esta última a de maior prevalencia, acadando un 36,37 % 
dos expedientes. 

CADRO nº 12: Expedientes de valoración tramitados 
segundo provincia de procedencia no XEG. Serie histórica 
2006-2018

PROVINCIA EXPEDIENTES PORCENTAXE

A Coruña 15.528 31,60%

Lugo 10.262 20,88%

Ourense 5.477 11,15%

Pontevedra 17.869 36,37%

TOTAL 49.136 100%

GRÁFICO nº 12: Expedientes de valoración tramitados 
segundo provincia de procedencia no XEG. Serie histórica 
2006-2018
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MAPA nº 2: Entrada expedientes de valoración ao XEG 
segundo situación das fincas por provincia. Serie histórica 
2006-2018

Á vista dos datos anteriores pódese concluír que: 

Dun xeito global é a provincia de Pontevedra da que entraron 
máis expedientes, aínda que a data actual non é así. Isto debése 
a que no inicio da actividade do XEG no ano 2006 houbo un 
gran volume de expedientes correspondentes á «PLATAFORMA 
LOXÍSTICA DE SALVATERRA DE MIÑO (PLISAN)», como xa se 
comentou liñas atrás.

Na análise xeográfica por concellos para os anos 2017-2018 
subliñamos só os datos máis significativos debido a que son moi 
numerosos, e que representamos nos seguintes mapas.

O XEG en cifras 
6. Distribución xeográfica dos bens obxecto de valoración
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MAPA n º3: Entrada expedientes de valoración ao 
XEG segundo situación das fincas por concellos. Anos 
2017-2018

(Solo se sinalan os datos máis significativos)

O XEG en cifras 
6. Distribución xeográfica dos bens obxecto de valoración

Anos 2017-2018: Coristanco, Celanova e 
Santiago destacan.
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O XEG en cifras 
6. Distribución xeográfica dos bens obxecto de valoración

Anos 2006-2018: destacan Salvaterra de 
Miño e As Neves (consecuencia da PLISAN). 

Sendo a serie histórica 2006-2018 por concellos:

MAPA n º4: Entrada expedientes de valoración ao XEG 
segundo situación das fincas por concellos. Serie histórica 
2006-2018

(Solo se sinalan os datos máis significativos)
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O XEG en cifras 
6. Distribución xeográfica dos bens obxecto de valoración

Como dato global, dos 313 concellos que hai en Galicia, no 
Xurado de Expropiación de Galicia recibíronse expedientes con 
bens ou dereitos para a súa valoración situados en 297 concellos,  
o que supón un 94,88 % dos concellos de Galicia. 

Os 16 concellos que non tiveron expedientes obxecto dunha deter-
minación de prezo xusto por parte deste Xurado son: A Capela na 
provincia da Coruña; Arnoia, Baños de Molgas, Beade, Castrelo 
do Val, Entrimo, Laza, Lobeira, Manzaneda, Montederramo, Os 
Blancos, Pontedeva, Sarreaus, Xinzo de Limia e Xunqueira de 
Espadañedo na provincia de Ourense; e Mondariz-Balneario na 
provincia de Pontevedra. Na provincia de Lugo houbo expedien-
tes de tódolos concellos.
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En función das características do proxecto expropiatorio con-
dicionado en todos os casos polo tipo de obra ou actuación 
executada, as diferentes tipoloxías nos anos 2017 e 2018 coas 
que traballamos neste XEG, foron as seguintes:

CADRO nº 13: Entrada expedientes de valoración segundo 
tipoloxía no XEG. Anos 2017-2018

Vías 1.506 70,70%

Liñas eléctricas 424 19,91%

Parques eólicos 77 3,62%

Saneamento 41 1,92%

Sen determinar 32 1,50%

Dotacional espazos libres 26 1,22%

Abastecemento de auga 20 0,94%

Concesións mineiras 3 0,14%

Solo empresarial 1 0,05%

TOTAL 2.130 100%

7. Contido dos expedientes recibidos no XEG

GRÁFICO nº 13: Entrada expedientes de valoración 
segundo tipoloxía no XEG. Anos 2017-2018

 
Pódese dicir que unha gran maioría dos expedientes son de vías 
(autoestradas, estradas e camiños) e de liñas eléctricas e parque 
eólicos, supoñendo entre estes tres tipos case o 95 % dos mes-
mos nos anos 2017 e 2018.

Se analizamos o mesmo dato segundo a serie histórica vemos 
que eses tres tipos de proxectos supoñen un 76,49 % pois o 
solo empresarial na serie histórica ten un peso de 17,28 %, peso 
que non ten este último concepto nos anos 2017 e 2018.

19+4+1+70+1+2+1+1+1+L
424
19,91%

77
3,62%

1506
70,70%

20
0,94%

41
1,92%

3
0,14%

1
0,05%

26
1,22%32

1,50%

Liñas eléctricas

Parques eólicos

Concesións mineiras

Abastecemento de auga

Vías

Solo empresarial

Sen determinar

Saneamento

Dotacional espazos libres



43II Informe de actividade do Xurado de Expropiación de Galicia (2006-2018)

O XEG en cifras 
7. Contido dos expedientes recibidos no XEG

CADRO nº 14: Entrada expedientes de valoración segundo 
tipoloxía no XEG. Serie histórica 2006-2018

Vías 29.779 60,61  %

Solo empresarial 8.489 17,28  %

Liñas eléctricas 7.186 14,62  %

Parques eólicos 621 1,26  %

Aproveitamentos hidroeléctricos 444 0,90  %

Gasodutos 425 0,86  %

Saneamento 408 0,83  %

Solo residencial 288 0,59  %

Dotacional sanitario 233 0,47  %

Acondicionamento contorno ríos 233 0,47  %

Dotacional espazos libres 184 0,37  %

SD 168 0,34  %

Dotacional educativo 124 0,25  %

Abastecemento auga 91 0,19  %

Intervencións na costa 87 0,18  %

Dotacional deportivo 84 0,17  %

Dotacional cultural 82 0,17  %

Seguridade ferroviaria 80 0,16  %

Mellora tratamento residuos 51 0,10  %

Dotacional administrativo 30 0,06  %

Concesións mineiras 24 0,055  %

Dotacional docente 21 0,04  %

Dotacional asistencial 2 0,00  %

Obras en portos 2 0,00  %

TOTAL 49.136 100,00 %

GRÁFICO nº 14: Entrada expedientes de valoración 
segundo tipoloxía no XEG. Serie histórica 2006-2018
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Como xa sinalamos anteriormente, hai unha pequena diferenza 
de expedientes con entrada no XEG e de expedientes trami-
tados: concretamente son 251 expedientes que forman unha 
bolsa que serán valorados ao longo do ano 2019. 

Neste apartado imos facer referencia aos importes dos expe-
dientes de expropiación que foron resoltos polo Xurado tanto 
mediante a forma normal de terminación (resolución) como por 
algunha outra forma de terminación especial. Ademais imos 
indicar os datos globalmente sen diferenciar entre expedientes 
de prezo xusto, reversión, compensación e execución de sen-
tenza, para así facer menos tediosa a análise destes datos.

Importe segundo as partes interesadas

Segundo o establecido na normativa de valoracións o Pleno do 
XEG, nas resolucións de prezo xusto adoptadas, debe seguir o 
criterio de que cando o valor unitario obtido polo XEG, na fase 
de estudo, sexa menor que o indicado polo expropiante, a pro-
posta do Xurado será por este segundo importe, respectando a 
proposta do expropiante. Pola contra, se o valor unitario obtido 
polo XEG é maior que o indicado polo expropiado, a proposta é 
polo importe do expropiado. Con isto os prezos de expropiante 
e de expropiado constitúense nun solo e un teito respectiva-
mente, para o prezo final fixado polo XEG.

Deste xeito, en termos de comparación entre o prezo ofrecido 
polo expropiante, o proposto polo expropiado e o valorado 
finalmente polo XEG, indican que as valoracións realizadas polo 
Xurado respecto ás dos expropiantes, son incrementadas dende 
a posta en marcha deste organismo nos importes indicados nos 
cadros e gráficos seguintes.

Estes resultados varían en función do tipo de expediente de 
valoración de que se trate, se é dun expediente de «prezo 
xusto», se se trata dun expediente de «compensación» ou ben 
se o expediente é de «execución de sentenza».

8. Importes das valoracións

CADRO nº 15: Suma valoracións expedientes tramitados 
polo XEG. Anos 2017-2018

GRÁFICO nº 15: Suma valoracións expedientes tramitados 
polo XEG. Anos 2017-2018

ANOS
Nº 

EXP.
IMPORTE 

EXPROPIANTE
IMPORTE 
XURADO

IMPORTE 
EXPROPIADO

2017 
2018

2.286 15.387.227,21 € 24.139.281,31 € 113.445.732,31 €
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O XEG en cifras 
8. Importes das valoracións

CADRO nº 16: Prezo medio expedientes tramitados polo 
XEG. Anos 2017-2018

Deste xeito, o resultado das valoracións nos anos 2017 e 2018 
en importe comparado, entre o ofrecido polo expropiante, o 
proposto polo expropiado e o valorado finalmente polo XEG, 
indica que as valoracións con respecto ás administracións 
expropiantes se incrementaron en case 9 millóns de euros (un 
56,88 % máis dos prezos dos expropiantes), sendo este incre-
mento de 3.828,55 euros de media por expediente.

ANOS
Nº  

EXPEDIENTES
PREZO MEDIO 
EXPROPIANTE

PREZO MEDIO 
XURADO

PREZO MEDIO 
EXPROPIADO

2017 
2018

2.286 6.731,07 € 10.559,62 € 49.626,30 €
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CADRO nº 17: Suma valoracións expedientes tramitados 
polo XEG. Serie histórica 2006-2018

ANO
Nº

EXPEDIENTES
IMPORTE 

EXPROPIANTE
IMPORTE 
XURADO

IMPORTE 
EXPROPIADO

2006 1.792 18.071.881,08 € 22.988.700,28 € 83.692.036,53 €

2007 8.201 34.810.732,59 € 54.237.944,95 € 172.050.434,58 €

2008 4.688 31.354.957,48 € 53.826.827,62 € 114.774.674,85 €

2009 3.777 40.927.497,69 € 51.539.243,88 € 167.834.253,72 €

2010 5.135 34.646.538,92 € 51.371.924,35 € 183.609.352,42 €

2011 5.301 84.853.749,95 € 86.577.450,89 € 243.176.509,79 €

2012 5.561 58.727.837,49 € 76.480.244,94 € 275.495.741,85 €

2013 5.709 28.825.273,09 € 40.648.157,83 € 186.970.541,26 €

2014 2.643 25.758.012,00 € 32.969.133,71 € 243.531.328,99 €

2015 2.283 14.627.024,02 € 28.079.201,12 € 89.075.836,36 €

2016 1.509 7.425.613,17 € 12.374.555,57 € 49.100.061,59 €

2017 1.166 9.731.950,04 € 12.092.628,01 € 31.919.015,74 €

2018 1.120 5.655.277,17 € 12.046.653,30 € 81.526.716,57 €

TOTAL 48.885 395.416.344,69 € 535.232.666,45 € 1.922.756.504,25 €

O XEG en cifras 
8. Importes das valoracións
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GRÁFICO nº 17: Suma valoracións expedientes 
tramitados polo XEG. Serie histórica 2006-2018

CADRO nº 18: Prezo medio expedientes tramitados 
polo XEG. Serie histórica 2006-2018

Así, para a serie histórica que abrangue o período 2006-2018 
o XEG incrementou as valoracións dos expropiantes en case 
140 millóns de euros (un 35,36 % máis) e en 2.860,10 euros 
de media por expediente.
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Nº 
EXPEDIENTES

PREZO MEDIO 
EXPROPIANTE

PREZO MEDIO 
XURADO

PREZO MEDIO 
EXPROPIADO

48.885 8.088,71 € 10.948,81 € 39.332,24 €

Intervalos de valoracións

Neste apartado agrupamos os datos das valoracións en función 
dunha escala de menor a maior que abrangue intervalos nos 
que situamos aos expedientes en función da valoración acadada 
polo XEG. Ao igual que no capítulo anterior, temos en conta só 
os expedientes que foron tramitados polo Xurado. 

Analizando os intervalos de valoración dos expedientes que se 
tramitaron nos anos 2017 e 2018 vemos que o case o 87 % dos 
expedientes foron de valores de ata 10.000 euros, o cal dá unha 
idea das pequenas propiedades que en Galicia son obxecto de 
valoración por parte do XEG.

CADRO nº 19: Intervalos de valores dos expedientes 
tramitados polo XEG. Anos 2017-2018

INTERVALO EXPEDIENTES PORCENTAXE

De 0 a 1.000 1.242 54,33 %

De 1.000 a 10.000 740 32,37 %

De 10.000 a 50.000 193 8,44 %

De 50.000 a 150.000 29 1,27 %

De 150.000 a 500.000 27 1,18 %

De 500.000 a 1.000.000 0 0,00 %

Dende 1.000.000 4 0,17 %

Sen Valoración 51 2,23 %

TOTAL 2.286 100,00 %

O XEG en cifras 
8. Importes das valoracións
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GRÁFICO nº 19: Intervalos de valores dos expedientes 
tramitados polo XEG. Anos 2017-2018

Referíndonos aos expedientes que acadaron un maior importe, 
amósanse exemplos ilustrativos por cada provincia das valo-
racións máis altas realizadas polo XEG nos anos 2017 e 2018,  
indicando tamén o concello, o proxecto expropiatorio e o 
importe de valoración en euros.
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CADRO nº 20: Maiores valoracións dos expedientes 
tramitados polo XEG. Anos 2017-2018

PROVINCIA CONCELLO PROXECTO VALORACIÓN

A Coruña Santiago de Compostela «Ministerio da lei parcela catastral 15079A505012780000FE no 
Concello de Santiago de Compostela 344.415,57 €

Lugo Lugo
«Terreos situados nas marxes da Rolda do Carme aos que fai ref. 
o parágrafo 3º do acordo do 8/11/2010 do pleno en cumprimento 
sentenza nº 829/94 TSXG»

1.059.221,75 €

Ourense A Merca «Eixo de comunicacións A-52-fronteira portuguesa. Treito I: VAC 
A-52-Celanova sur. Clave: OU/01/101/01.75.1» 52.134,34 €

Pontevedra Sanxenxo «Predio rexistral nº 8023 «Vicaño de Abaixo» na rúa das Cunchas. 
TM Sanxenxo» 4.264.238,33 €

O XEG en cifras 
8. Importes das valoracións
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Os resultados da serie histórica 2006-2018 deixan un 78 % de 
expedientes cun importe de valoración de ata 10.000 euros, o 
que comparado co dato anterior dos anos 2017 e 2018, significa 
que estes expedientes de pequeno importe se incrementaron 
durante os dous últimos anos.

CADRO nº 21: Intervalos de valores dos expedientes 
tramitados polo XEG. Serie histórica 2006-2018

INTERVALO EXPEDIENTES PORCENTAXE

De 0 a 1.000 18.652 38,15%

De 1.000 a 10.000 19.638 40,17%

De 10.000 a 50.000 5.534 11,32%

De 50.000 a 150.000 1.132 2,32%

De 150.000 a 500.000 417 0,85%

De 500.000 a 1.000.000 81 0,17%

Dende 1.000.000 39 0,08%

Sen Valoración 3.392 6,94%

TOTAL 48.885 100,00%

GRÁFICO nº 21: Intervalos de valores dos expedientes 
tramitados polo XEG. Serie histórica 2006-2018
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Do mesmo xeito e referíndonos aos expedientes de maior 
importe, como exemplo, indicamos por cada provincia as 
valoracións máis altas realizadas polo XEG para o período 2006-
2018, indicando tamén o concello, o proxecto expropiatorio e 
o importe de valoración en euros:

CADRO nº 22: Maiores valoracións dos expedientes 
tramitados polo XEG. Serie histórica 2006-2018 

PROVINCIA CONCELLO PROXECTO VALORACIÓN

A Coruña A Coruña

«Reversión predios 
sector 10 Parque 
Ofimático PXOM da 
Coruña»

4.705.123,19 €

Lugo Lugo
«Antigo cárcere do 
partido xudicial de 
Lugo»

2.485.023,86 €

Ourense Ourense

«Expropiación para a 
obtención do antigo 
edificio da policía 
local. Exp 566/09. 
TM Ourense»

579.652,50 €

Pontevedra Pontevedra «Parque empresarial 
de Mos» 4.414.868,94 €

Importe segundo o tipo de proxecto

Cando analizamos os datos dispoñibles que se refiren aos 
proxectos de diferentes tipoloxías e os intervalos de importes 
nos que se desenvolven durante o ciclo de vida do Xurado nos 
anos 2006-2018, podemos afirmar que:

1.  Importes inferiores a 1.000 €: son proxectos de pequenas 
liñas eléctricas distribuiídas por toda Galicia, así coma varios  
proxectos de vías en todas as provincias, e tamén dous par-
ques eólicos en Lugo e Pontevedra.

2. Entre 1.000 e 10.000 €: multiplícanse os proxectos de 
pequenas liñas eléctricas por toda Galicia así como tamén 
son moi numerosos os proxectos de vías en todas as provin-
cias. Aparecen 5 proxectos de parques eólicos nas provincias 
de A Coruña, Lugo e Pontevedra, e os primeiros solos empre-
sariais na Coruña e Pontevedra.

3. Entre 10.000 e 50.000 €: neste treito de importes atopa-
mos numerosos proxectos de vías que ao igual que no treito 
anterior se sitúan en todas as provincias. Hai varios parques 
eólicos na Coruña, Pontevedra e Lugo, e proxectos de solo 
empresarial na Coruña e Lugo.

4. Entre 50.000 e 150.000 €: xa subindo os importes ata 
150.000 euros atopámonos con proxectos de vías situados 
nas provincias de A Coruña, Lugo e Pontevedra. Diminúen 
os proxectos de liñas eléctricas e aparece algún parque eólico 
así como varios proxectos de solo empresarial nas provincias 
de A Coruña, Lugo e Ourense.

5. Entre 150.000 e 500.000 €: nestes importes de ata 
500.000 euros predominan os proxectos de vías por toda 
Galicia así coma varios parques eólicos nas provincias de A 
Coruña e Lugo. 

6. Entre 500.000 e 1.000.000 €: os proxectos de vías, solo 
residencial e solo empresarial son os que aparecen neste 
treito.

7. Máis de 1.000.000 €: neste último treito existen varios 
proxectos de vías, de solo empresarial, de uso dotacional e 
de solo residencial.

O XEG en cifras 
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Para ilustrar o anteriormente comentado amósanse os mapas 
dos treitos 2, 4 e 6:

MAPA nº 5: Tipo de proxectos en importes entre 1.000 
e 10.000 €

O XEG en cifras 
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MAPA nº 6: Tipo de proxectos en importes entre 50.000 
e 150.000 €

O XEG en cifras 
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MAPA nº 7: Tipo de proxectos en importes entre 500.000 
e 1.000.000 € 

O XEG en cifras 
8. Importes das valoracións



55II Informe de actividade do Xurado de Expropiación de Galicia (2006-2018)

Importes medios por Concello

Como resposta ás peticións de distintos administrados a este 
XEG, elaborouse un informe por cada concello de Galicia onde 
se amosan os datos correspondentes aos importes medios de 
valoración, dos prezos xustos acordados durante os plenos cele-
brado no Xurado de Expropiación  de Galicia durante os anos 
2017 e    2018 .  

Os prezos ou importes medios figuran desagregados, diferen-
ciando o solo rural e o solo urbanizado, e dentro destes faise 
a distinción entre solo de carácter forestal e solo agrícola en 
solo rural, e de solo de núcleo rural e solo urbano nos solos 
urbanizados.

Os valores obtidos das valoracións do XEG son antes de aplicar, 
de ser o caso, o principio de vinculación ás follas de aprecio do 
expropiante e expropiado.

O informes de nome «Informe de Valoracións de Solo por 
Concello. Plenos do ano 2017» e «Informe de Valoracións de 
Solo por Concello. Plenos do ano 2018» , inclúense como anexo 
I a este informe de actividade, e nel pode apreciarse os importes 
medios acadados nos distintos concellos:

 . En solo rural: para o ano 2017 os importes medios 
 máis altos que se acadaron foron de 9,79  €/m2 en solo 

 forestal e de 22,46  €/m2 en solo agrícola e para o ano 
2018 os importes medios máis altos que se acadaron 

 foron de 8,70  €/m2   en solo forestal e de 18,94  €/m2 en 
solo agrícola.

 . En solo urbanizado: para o ano 2017 acadáronse 
 importes máximos de ata 120,00  €/m2 en núcleo rural e 

 1.408,39 € en urbanizado e para o ano 2018 acadáronse 
 importes máximos de ata 94,50  €/m2 en núcleo rural e 

 1.638,57 € en urbanizado.

O XEG en cifras 
8. Importes das valoracións
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O ben expropiado máis común e representativo dos valorados 
polo XEG é o solo, que é a superficie da que se ve privada cal-
quera persoa ou ente expropiado polo correspondente proxecto 
de expropiación. Tamén son destacables as superficies expro-
piadas por servidumes de voo, que son aquelas afectadas pola 
instalación dunha liña eléctrica e que transcorren polo aire entre 
poste e poste. Outro tipo de bens valorables sería servidumes 
de paso, servidumes subterráneas, ocupacións temporais, árbo-
res, plantacións, etc.

Así nos anos 2017 e 2018 o XEG valorou en canto ao solo, expe-
dientes de expropiación con superficies que acadaron máis de 1 
millón de m2 e case 0,4 millóns de superficie de voo.

CADRO nº 23: Superficies acumuladas dos expedientes 
segundo solo e voo con entrada no XEG. Anos 2017-2018

GRÁFICO nº23: Superficies acumuladas dos expedientes 
segundo solo e voo con entrada no XEG. Anos 2017-2018

ANO SUPERFICIE SOLO (m2) SUPERFICIE VOO (m2)

2017 574.189 336.266

2018 432.575 58.702

TOTAL 1.006.764 394.968

394.968m21.006.764m2100 100

Superficie solo

Superficie voo

9. Superficies de solo dos expedientes valorados

Se observamos a serie histórica 2006-2018 vemos que as super-
ficies de solo valoradas superaron os 33 millóns de m2 e as de 
voo foron máis de 5 millóns de m2:

CADRO nº 24: Superficies acumuladas dos expedientes 
segundo solo e voo con entrada no XEG. Serie histórica 
2006-2018

ANO SUPERFICIE SOLO (M2) SUPERFICIE VOO (m2)

2006 6.952.929 468.413

2007 5.080.579 283.636

2008 4.304.785 805.725

2009 3.746.608 1.005.052

2010 4.903.104 373.832

2011 2.482.587 190.530

2012 1.295.861 622.485

2013 568.920 361.079

2014 2.043.928 194.088

2015 927.488 244.698

2016 351.100 57.211

2017 574.189 336.266

2018 432.575 58.702

Total 33.664.653 5.001.717
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GRÁFICO nº 24: Superficies acumuladas dos expedientes 
segundo solo e voo con entrada no XEG. Serie histórica 
2006-2018

Superficie Solo (m²)

Superficie Voo (m²)

100+7 73+4 62+12 54+14 71+5 36+3 19+9 8+5 29+3 13+4 5+1 8+5 6+1   
6.952.929  

  468.413

5.080.579  

  283.636

4.304.785  

  805.725

3.746.608  

  1.005.052

4.903.104  

  373.832

2.482.587  

  190.530

1.295.861  

  622.485

568.920  

  361.079

2.043.928  

  194.088

927.488  

  244.698

351.100  

  57.211

574.189  

  336.266

432.575  

  58.702

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

En relación cos datos en función do tipo de solo obxecto da 
expropiación, o cadro seguinte indica que para os anos 2017 e 
2018 do 1.006.764 m2 que foron obxecto de valoración, case 
o 10 % se corresponde con solos que se valoraron na sección 
primeira de «expropiacións en solo urbano, de núcleo rural, 
urbanizable e edificacións» o que resumimos no cadro como 
«superficie urbana», e máis do 90 % expedientes se trataron nas 
reunións da sección segunda de «expropiacións en solo rústico 
ou en situación de rural« resumido no cadro como «superficie 
rústica».

CADRO nº 25: Superficies acumuladas en función do 
tipo de solo dos expedientes con entrada no XEG. Anos 
2017-2018

ANO
SUPERFICIE 

URBANA (m2)
SUPERFICIE 

RÚSTICA (m2)
SUPERFICIE 

INDUSTRIAL (m2)

2017 32.123 542.066 0

2018 66.137 366.438 0

TOTAL 98.260 908.504 0
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GRÁFICO nº 25: Superficies acumuladas en función do 
tipo de solo dos expedientes con entrada no XEG. Anos 
2017-2018

Na serie histórica 2006-2018 vemos que a porcentaxe de super-
ficie rústica é dun 62 % fronte a un 38 % de urbana, o cal 
comparado cos datos dos dous últimos anos (90 % e 10 % res-
pectivamente), reflicte que as expropiacións en solo rústico se 
incrementaron significativamente nos dous últimos anos.

98.260 m²908.504 m²100 100

Superficie Rústica

Superficie Urbana

Superficie Industrial (0 m²)

CADRO nº 26: Superficies acumuladas en función do 
tipo de solo dos expedientes con entrada no XEG. Serie 
histórica 2006-2018

ANO
SUPERFICIE 

URBANA (m2)
SUPERFICIE 

RÚSTICA (m2)

SUPERFICIE 
INDUSTRIAL 

(m2)

2006 4.456.674 2.495.650 605

2007 1.354.143 3.726.436 0

2008 2.120.337 2.184.448 0

2009 782.579 2.964.029 0

2010 1.841.724 3.061.380 0

2011 700.027 1.782.560 0

2012 142.140 1.153.721 0

2013 190.220 378.515 185

2014 1.036.024 1.007.904 0

2015 34.626 890.773 2.089

2016 48.783 302.317 0

2017 32.123 542.066 0

2018 66.137 366.438 0

TOTAL 12.805.537 20.856.237 2.879

O XEG en cifras 
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GRÁFICO nº 26: Superficies acumuladas en función do 
tipo de solo dos expedientes con entrada no XEG. Serie 
histórica 2006-2018100+56+0 30+84+0 48+49+0 18+67+0 41+69+0 16+40+0 3+26+0 4+8+0 23+23+0 1+20+0 1+7+0 1+12+0 1+8+0   
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90% de superficie rústica para os anos 2017-
2018 e 62% para o período 2006-2018
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10. Outras tramitacións do XEG

1. Recursos de reposición

Unha vez que o Pleno do XEG adopta os acordos de valoración 
das pezas que compoñen un proxecto, procédense a notificar 
mediante una resolución a todas as partes interesadas (expro-
piado, administración expropiante e beneficiario, de ser o caso). 
Contra esta resolución do XEG existe a posibilidade de presentar 
un recurso de reposición polos interesados no procedemento, 
no prazo dun mes dende a notificación da resolución.

Así, o volume de recursos de reposición que se manexaron neste 
organismo para os anos 2017-2018 reflíctense nos seguintes 
cadro e gráfico.

CADRO nº 27: Recursos de reposición. Totais 2017-2018

GRÁFICO nº 27: Recursos de reposición. Totais 2017-2018

ANO ENTRADA TRAMITADOS

2017 172 10

2018 62 101100+95 36+592017

2018

172 

163

62 

101

Entrada (m²)

Tramitados (m²)

En canto ao período 2006-2018 recibíronse 7.118 recursos de 
reposición:

CADRO nº 28: Recursos de reposición. Serie histórica 
2006-2018

ANO ENTRADA TRAMITADOS

2006 192 107

2007 2.058 721

2008 727 2.042

2009 701 379

2010 466 767

2011 472 476

2012 937 621

2013 496 867

2014 312 372

2015 368 285

2016 155 215

2017 172 163

2018 62 101

TOTAL 7.118 7.116
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GRÁFICO nº 28: Recursos de reposición. Serie histórica 
2006-20189+5 100+35 35+99 34+18 23+37 23+23 46+30 24+42 15+18 18+14 8+1 8+0 3+5   
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2. Remisión documentación ao Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia

Existe tamén a posibilidade de que os interesados no pro-
cedemento interpoñan no prazo de dous meses dende a 
notificación da resolución do XEG un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). 
Deste xeito, este órgano xudicial solicita do XEG a remisión 
dos expedientes completos correspondentes aos contenciosos 
presentados.

Nos seguintes cadros e gráficos reflectimos as peticións de remi-
sión de expedientes completos solicitadas polo TSXG en relación 
cos recursos contencioso-administrativos. Así, para o período 
2017-2018 recibíronse 133 solicitudes e tramitáronse 146.

CADRO nº 29: Solicitudes e remisión ao TSXG. Totais 
2017-2018

GRÁFICO nº 29: Solicitudes e remisión ao TSXG. Totais 
2017-2018

ANO ENTRADA TRAMITADOS

2017 53 66

2018 80 8066+83 100+1002017
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Para o período 2006-2018 entraron 11.869 solicitudes de petición 
de documentación.

CADRO nº 30: Solicitudes e remisión ao TSXG. Serie 
histórica 2006-2018

ANO ENTRADA TRAMITADOS

2006 2 0

2007 353 150

2008 3.368 1.244

2009 2.417 3.776

2010 670 1.598

2011 1.006 661

2012 1.078 1.273

2013 1.565 1.713

2014 811 853

2015 238 240

2016 228 215

2017 53 66

2018 80 80

TOTAL 11.869 11.869

GRÁFICO nº 30: Solicitudes e remisión ao TSXG. Serie 
histórica 2006-20180+0 9+4 89+33 64+100 8+42 27+18 29+34 41+45 21+23 6+6 6+6 1+2 2+2   
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Resumo dos principais datos

Esta publicación «II Informe de actividade do Xurado de 
Expropiación de Galicia 2006-2018», inclúe os datos de xes-
tión dos anos 2017 e 2018, configurando así a serie histórica 
de datos 2006-2018. Deste xeito obtemos unha perspectiva na 
que se poden observar as tendencias dende o inicio de funcio-
namento do XEG no ano 2006 ata finais do ano 2018. 

Nos seguintes parágrafos citánse os temas que se consideran 
relevantes dende que o Xurado de Expropiación de Galicia 
botou a andar no ano 2006 ata a actualidade, facendo fincapé 
nalgúns feitos que mudaron o seu comportamento nos últimos 
anos 2017-2018 con respecto ao comportamento anterior.

Volume de expedientes tramitados:

Nos 13 anos de vida do Xurado de Expropiación de Galicia tra-
mitáronse 49.136 expedientes de determinación de prezo xusto, 
que foron moi numerosos nos primeiros 7 anos, cunha media 
anual de 5.867 expedientes/ano, e pasaron a ser 1.344 expe-
dientes/ano nos últimos 6 anos. 

Suxeitos que interveñen nas expropiacións:

1. Administracións expropiantes: a Administración da Xunta de 
Galicia é a que principalmente intervén en expedientes expro-
piatorios, nos que houbo unha resolución de prezo xusto 
do XEG, nun 85,47 % dos expedientes. Destes un 67,22 % 
corresponden á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, 
e un 17,69 % á a Consellería de Economía de Emprego e 
Industria. Como curiosidade podemos destacar o incremento 
do peso da Consellería de Economía, Emprego e Industria 
que pasou dun 17,69 % na citada serie histórica a un 23 % 
nos dous últimos anos.

2. Expropiados: das distintas partes interesadas que participan 
no procedemento expropiatorio, administración expropiante, 

beneficiarios e expropiados. Estes últimos en ocasións resul-
tan descoñecidos por non atoparse o nome do interesado 
ou porque teña un enderezo descoñecido. Nestes casos de 
descoñecidos hai que remitir as resolucións de prezo xusto 
á fiscalía correspondente. Isto ocorreu en 8.896 expedientes 
dos 49.136 tramitados polo XEG o que supón 18,10 % dos 
casos, fronte aos 81,90 % que son propietarios coñecidos.

3. Beneficiarios: é unha figura que se encarga da expropia-
ción e do seu pagamento. Poden ser a mesma persoa que 
o expropiante ou non, e teñen a obriga de manter o ben 
expropiado afecto á finalidade que xustificou a expropiación. 
Por exemplo, nun 99 % dos casos iniciados pola Consellería 
de Economía, Emprego e Industria como expropiante para 
proxectos de liñas eléctricas e parques eólicos os beneficia-
rios son entidades coma Unión Fenosa (e outras empresas do 
grupo empresarial), Gamesa, Endesa, etc.; en cambio cando 
a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade actúa como 
expropiante soamente nun 39 % dos casos actúa mediante 
beneficiarios que non sexan a mesma consellería, é o caso de 
determinados proxectos de estradas nos que os beneficiarios 
son concesionarios de autoestradas, a Autoridade Portuaria 
de Vigo, XESTUR o IGVS ou outros.

Características dos proxectos expropiatorios obxecto de 
valoración

 . O número medio de expedientes que compoñen un 
proxecto é de 27,31 expedientes/proxecto.

 . Os expedientes caracterizados como de «prezo xusto» 
supoñen un 99,9 % do total de expedientes valorados, e 
pola vía de «urxentes» un 93 % do total dos expedientes 
que se valoran no XEG.
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 . A provincia da Coruña cun 59 % dos expedientes tra-
mitados é a de maior peso na actualidade, aínda que, 
remontándose á serie histórica 2006-2018, este peso 
se reparte entre as provincias da Coruña e Pontevedra, 
pois nos primeiros anos de actividade do XEG foron 
numerosas as expropiacións nesta provincia afectadas 
polo proxecto de expropiación denominado «Plataforma 
loxística de Salvaterra-As Neves (PLISAN)».

 . Dos 313 concellos que existen en Galicia, o XEG valorou 
expedientes correspondentes a 297 concellos, sendo a 
provincia de Lugo na única que houbo expedientes de 
todos os concellos que a compoñen. Así, os 16 con-
cellos dos que non se tramitaron expedientes son o 
da Capela na provincia da Coruña; Arnoia, Baños de 
Molgas, Beade, Castrelo do Val, Entrimo, Laza, Lobeira, 
Manzaneda, Montederramo, Os Blancos, Pontedeva, 
Sarreaus, Xinzo de Limia e Xunqueira de Espadañedo 
na provincia de Ourense; e Mondariz-Balneario na pro-
vincia de Pontevedra.

 . O tipo de expedientes que se valoran no XEG son funda-
mentalmente de vías, solo empresarial e liñas eléctricas. 
Estas tres tipoloxías supoñen un 92 % da totalidade dos 
expedientes, seguidas dos parques eólicos, os aprovei-
tamentos hidroeléctricos, os gasodutos, as obras de 
saneamento, etc. Os proxectos de solo empresarial tive-
ron máis peso nos anos iniciais de funcionamento do 
XEG, e o seu espazo ocúpano actualmente as liñas eléc-
tricas e os parques eólicos.

 . En relación cos importes ofrecidos polas administracións 
expropiantes e o finalmente valorado polo XEG, incre-
mentáronse os importes valorados polo XEG respecto 
dos importes ofrecidos polos expropiantes nun 35,35 % 
o que en importe supón 2.860,10 euros máis de media 
por expediente. 

 . Os importes dos prezos xustos máis habituais nos 
expedientes de valoración non superan os 10.000 € e 
supoñen sobre un 78% do total de pezas valoradas no 

período 2006-2018. Este porcentaxe é case un 87 % se 
nos referimos unicamente aos dous últimos anos, nos 
que destaca o número de expropiacións ás que non se 
chega a un mutuo acordo no prezo xusto entre expro-
piante e expropiado, polo que finalmente son valoradas 
no XEG.

 . Relacionando os proxectos entre o importe e a tipo-
loxía podemos afirmar que en importes inferiores a 
10.000 € predominan os expedientes de liñas eléctricas 
e de vías, e segundo se incrementa o importe (entre 
50.000 e 150.000 euros) atópase un claro predomi-
nio dos expedientes de vías, e en importes máis altos 
(500.000-1.000.000 €) atopamos os expedientes de 
grandes vías, solo empresarial e proxectos dotacionais 
tramitados polas corporacións locais.

 . A superficie considerada «rústica» é obxecto de valora-
ción por este Xurado nun 62 % dos casos fronte a un 
38 % de urbana na serie histórica 2006-2018. Se nos 
referimos aos dous últimos anos estas cifras incremén-
tanse notablemente e supoñen un 90 % as valoracións 
en solo rústico e un 10 % en solo urbano.

Resumo dos principais datos
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Conclusións

• Ao longo dos 13 anos de existencia do Xurado de 
Expropiación de Galicia valoráronse case 50.000 expe-
dientes. A tramitación polo procedemento de urxencia 
foi o método máis empregado polos expopiantes e supón 
case un 75% dos expedientes expropiatorios.

• O importe acumulado dos prezos xustos acadados 
mediante os acordos adoptados polo Pleno do XEG 
supera os 535 millóns de euros. Esta cifra aumenta en 
case 140 millóns de euros os importes fixados polas admi-
nistracións expropiantes o que supón un incremento do 
36%.

• Entre 2006-2018 o 70% dos casos obxecto de valoración 
son en solo rústico, aínda que esta cifra sube ata o 90% 
para o período 2017-2018. Para o solo urbano son do 
30% e o 10% respectivamente.

• Os importes máis frecuentes das valoración feitas polo 
XEG non superan os 10.000 euros. Nos anos 2017-2018 
a porcentaxe de expedientes que non superan esta can-
tidade increméntase, polo que cada vez se valoran máis 
expedientes de pequeno tamaño.

• As provincias que teñen máis actividade expropiato-
ria son A Coruña e Pontevedra, e como administración 
expropiante é a Xunta de Galicia coas consellerías de 
Infraestruturas e Mobilidade e a de Economía, Emprego 
e Industria, as que máis expedientes tramitan, a primeira 
expedientes de vías principalmente, e a segunda expe-
dientes de liñas eléctricas e parques eólicos. O peso desta 
segunda consellería ten experimentado un incremento 
nos últimos anos, principalmente en expropiacións para 
liñas eléctricas nas que o beneficiario máis común é 
UNIÓN FENOSA ou outras empresas do grupo.

Así, podemos sinalar que o expediente tipo expropiato-
rio máis frecuente valorado por parte do XEG reuniría estas 
características: 

 . O expropiante sería un órgano dependente da Xunta 
de Galicia.

 . O método empregado para a expropiación sería a tra-
mitación de urxencia.

 . Os bens e dereitos expropiados estarían situados en 
solo rústico.

 . Moitas posibilidades de que a súa expropiación se 
debese á construción dun vial ou dunha liña eléctrica.

 . A súa valoración polo XEG non superaría os 10.000 
euros.
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Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: A CORUÑA SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

A CORUÑA 0 11,22 0 0 85,4 1.408,39

A LARACHA 0 4,28 0 0 0 0

A POBRA DO CARAMIÑAL 0,9 0 0 0 0 0

ARTEIXO 0 3,8 0 0 0 0

BERGONDO 7,22 0 39,81 50,4 0 0

BETANZOS 5,03 7,47 34,41 50,57 0 0

BOIMORTO 0 3,64 0 0 0 0

BOIRO 0 0 9,49 44,62 0 0

BOQUEIXÓN 3,63 8,32 0 0 0 0

CABANA DE BERGANTIÑOS 1,69 2,8 15,61 23,15 0 0

CAMBRE 0 5,25 40,29 49,76 0 0

CARBALLO 4,04 9,88 18,16 18,16 96,3 96,3

CEDEIRA 0 3,4 0 0 0 0

CERCEDA 0 4,56 0 0 9,1 9,1

CORISTANCO 1,84 3,5 0 0 0 0

CULLEREDO 0 1,4 0 0 0 0

DODRO 1,42 0 0 0 0 0

FENE 0 0 0 0 3,1 3,1

FERROL 1,61 3,25 23,85 23,85 20,19 32,51

LAXE 0 3,78 0 0 0 0

MELIDE 1,1 4,67 11,76 28,71 0 0

MONFERO 0 2,57 0 0 0 0

MUGARDOS 0 8,25 22,7 22,7 33,09 33,09

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2017



68II Informe de actividade do Xurado de Expropiación de Galicia (2006-2018)

Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: A CORUÑA SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

NOIA 2,66 3,46 0 0 0 0

OLEIROS 0 9,5 0 0 180,9 180,9

OZA-CESURAS 0 0 16,74 16,74 0 0

PONTECESO 0 6,46 0 0 0 0

PONTEDEUME 9,79 22,46 17,6 49,24 0 0

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS 0,47 1,42 0 0 0 0

PORTO DO SON 0 7,31 29,94 37,43 0 0

RIBEIRA 2,91 4,45 0 0 31,48 565,12

SADA 0 11,33 52,23 120 0 0

SAN SADURNIÑO 0 7,29 0 0 0 0

SANTA COMBA 0 4,63 15,78 15,78 0 0

SANTIAGO DE COMPOSTELA 0 9,55 4,82 36,09 622,08 622,08

SANTISO 1,1 8,67 13,07 14,05 0 0

SOBRADO 0 2,44 0 0 0 0

VAL DO DUBRA 1,44 2,16 0 0 0 0

VALDOVIÑO 0 0 23,28 23,28 0 0

VEDRA 6,62 12,68 34,88 34,88 0 0

VIMIANZO 1,16 2,49 6,98 7,9 0 0

ZAS 1,8 2,23 6,4 8,91 0 0

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2017
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: LUGO SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

A PASTORIZA 0,81 2,78 0 0 0 0

AS NOGAIS 1,41 2,2 0 0 0 0

BEGONTE 0 0 0 0 9,79 9,79

CASTRO DE REI 0,72 1,92 0 0 0 0

FRIOL 0,64 0 0 0 0 0

LUGO 0 0 0 0 446,04 446,04

MONDOÑEDO 0 2,89 0 0 0 0

O PÁRAMO 0 4,11 0 0 0 0

OUTEIRO DE REI 0 6,81 0 0 0 0

PALAS DE REI 1,18 0 0 0 0 0

PARADELA 0 0 4,82 4,82 0 0

POL 0 1,26 0 0 0 0

VIVEIRO 0 0 0 0 33,99 33,99

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2017
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: OURENSE SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

A MERCA 0,45 2,48 0 0 6,85 6,85

A PEROXA 0 1,09 0 0 0 0

AMOEIRO 0 3,63 0 0 0 0

BALTAR 0 2,54 0 0 0 0

CARTELLE 1,31 3,13 0 0 0 0

CELANOVA 0,46 3,59 9,72 13,91 7,12 7,34

COLES 0 4,48 0 0 0 0

CUALEDRO 0 2,39 0 0 0 0

MACEDA 0,74 4,58 0 0 0 0

NOGUEIRA DE RAMUÍN 0,67 0 0 0 0 0

O BARCO DE VALDEORRAS 0 3,6 0 0 0 0

O PEREIRO DE AGUIAR 0 0 32,53 33 0 0

OURENSE 1,41 0 0 0 61,02 61,02

PARADA DE SIL 0 2,04 0 0 0 0

RIBADAVIA 0 0 0 0 45,22 45,22

SAN CIBRAO DAS VIÑAS 0 2,03 0 0 0 0

VEREA 0,45 0 11,7 12,06 0 0

VILARDEVÓS 0,93 2,36 0 0 0 0

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2017
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: PONTEVEDRA SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

BAIONA 0 2,08 0 0 0 0

BARRO 0 17,53 0 0 0 0

BUEU 0 5,72 0 0 0 0

CANGAS 3,27 8,18 0 0 0 0

CERDEDO-COTOBADE 1,28 0 0 0 0 0

ILLA DE AROUSA 0 39 0 0 0 0

LALÍN 0 9,74 0 0 0 0

MEAÑO 0 0 26,2 38,53 0 0

MEIS 0 0 16 16 0 0

MOAÑA 2,73 4,16 0 0 0 0

NIGRÁN 0 0 0 0 224,01 1.169,58

O GROVE 0 3,01 0 0 0 0

PONTEVEDRA 0 0 0 0 226,3 226,3

SALVATERRA DE MIÑO 2,1 0 0 0 7,79 7,79

SANXENXO 0 0 0 0 143,09 151,42

SILLEDA 0 3,08 0 0 0 0

TOMIÑO 0 0 30,51 30,51 0 0

VIGO 0 7,83 0 0 442,12 442,12

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2017
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2018

PROVINCIA: A CORUÑA SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

A BAÑA 0 3,89 0 0 0 0

A CORUÑA 0 2,90 0 0 66,79 123,01

A LARACHA 4,40 7,32 0 0 74,36 74,36

A POBRA DO CARAMIÑAL 0 3,31 0 0 0 0

ABEGONDO 0 3,29 0 0 0 0

AMES 0 8,71 0 0 0 0

ARTEIXO 0 4,79 0 0 0 0

BOIRO 0 3,56 22,78 22,78 0 0

BOQUEIXÓN 0 6,53 18,13 22,17 0 0

BRIÓN 0 5,53 20,76 22,81 24,96 47,83

CABANA DE BERGANTIÑOS 1,87 2,60 10,35 12,53 19,94 37,00

CAMBRE 0 7,53 13,81 18,38 322,70 414,38

CARBALLO 3,64 6,64 0 0 0 0

CEDEIRA 0 0 15,07 15,07 0 0

CORISTANCO 2,06 3,24 0 0 0 0

CULLEREDO 0 0 26,01 60,56 16,76 16,76

FENE 0 0 0 0 2,76 2,76

FERROL 0 0 0 0 25,13 25,13

FRADES 0 4,00 0 0 0 0

LOUSAME 1,49 5,34 11,15 11,15 0 0

MESÍA 1,75 0 0 0 0 0

NARÓN 0 6,43 18,97 33,90 0 0
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: A CORUÑA SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

NOIA 0,96 2,50 0 0 0 0

OLEIROS 4,00 10,60 0 0 91,67 712,69

ORDES 3,12 4,49 8,83 14,07 0 0

OZA-CESURAS 1,23 2,24 0 0 0 0

PONTEDEUME 8,70 16,42 17,60 42,14 0 0

PORTO DO SON 2,06 4,22 8,19 48,00 0 0

RIANXO 0 0 38,34 38,34 0 0

SADA 0 6,05 0 0 164,49 164,49

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2,91 7,70 33,42 33,42 17,51 88,77

TEO 3,34 4,08 17,51 20,96 0 0

TORDOIA 0 5,08 0 0 0 0

TRAZO 0 2,30 7,32 7,32 0 0

VALDOVIÑO 0 2,07 0 0 0 0

VEDRA 6,58 13,74 0 0 19,45 19,45

VIMIANZO 1,57 1,77 8,00 10,00 0 0

ZAS 1,91 2,99 0 0 0 0

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2018
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: LUGO SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

A PONTENOVA 0 0 0 0 19,97 97,58

ANTAS DE ULLA 0 2,68 0 0 0 0

BARALLA 0 3,09 0 0 36,46 36,46

BURELA 0 6,42 0 0 12,38 12,38

FRIOL 0,72 0 11,04 11,04 0 0

MONDOÑEDO 0,47 0,98 0 0 0 0

O CORGO 0 3,92 0 0 0 0

OUTEIRO DE REI 0 3,02 0 0 0 0

RIBADEO 3,02 0 0 0 0 0

SOBER 1,25 0 0 0 0 0

XOVE 2,84 5,30 0 0 0 0

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2018
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: OURENSE SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

A MERCA 0,40 2,11 0 0 6,85 6,85

A TEIXEIRA 0 1,98 3,79 4,89 0 0

CARTELLE 1,30 4,88 0 0 0 0

CELANOVA 0,45 2,31 11,75 13,91 7,79 213,41

CUALEDRO 0 1,49 0 0 0 0

PETÍN 0,41 0 0 0 0 0

QUINTELA DE LEIRADO 0,51 2,97 0 0 0 0

SAN CIBRAO DAS VIÑAS 0,67 2,61 0 0 0 0

TABOADELA 0,69 2,94 0 0 0 0

VEREA 0,45 0 9,36 9,72 0 0

O BARCO DE VALDEORRAS 0 3,6 0 0 0 0

O PEREIRO DE AGUIAR 0 0 32,53 33 0 0

OURENSE 1,41 0 0 0 61,02 61,02

PARADA DE SIL 0 2,04 0 0 0 0

RIBADAVIA 0 0 0 0 45,22 45,22

SAN CIBRAO DAS VIÑAS 0 2,03 0 0 0 0

VEREA 0,45 0 11,7 12,06 0 0

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2018
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Anexos 
Anexo I: Informes de valoracións medias por concellos

PROVINCIA: PONTEVEDRA SOLO RURAL SOLO URBANIZADO

FORESTAL AGRÍCOLA NÚCLEO RURAL URBANO

CONCELLO PROMEDIO €/m² PROMEDIO €/m² MIN €/m² MAX €/m² MIN €/m² MAX €/m²

A ESTRADA 0 0 0 0 341,48 341,48

BARRO 0 5,29 0 0 0 0

CALDAS DE REIS 0,80 1,92 0 0 0 0

CAMPO LAMEIRO 3,07 3,78 0 0 0 0

CANGAS 2,64 0 0 0 0 0

CERDEDO-COTOBADE 2,40 0 0 0 0 0

FORCAREI 0 0 0 0 44,73 44,73

GONDOMAR 0 0 94,50 94,50 0 0

MARÍN 0 0 0 0 350,72 350,72

MOAÑA 2,75 4,58 0 0 30,08 30,08

NIGRÁN 0 0 32,40 32,40 0 0

O GROVE 0 3,01 0 0 0 0

O PORRIÑO 0 0 39,65 40,00 0 0

O ROSAL 0 0 18,86 41,40 0 0

PONTEVEDRA 0 18,94 0 0 665,35 665,35

SALCEDA DE CASELAS 0 0 28,27 37,28 0 0

SANXENXO 0 2,85 0 0 84,88 1.638,57

TUI 0 0 0 0 463,42 463,42

VIGO 0 8,87 0 0 164,37 164,37

Informe de valoracións de solo por concello. Plenos do 
ano 2018
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Anexo II: Relación de cadros

CADRO nº 1: Entrada expedientes para valorar polo XEG. Anos 2017-2018 — 22
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2018 — 31
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CADRO nº 13: Entrada expedientes de valoración segundo tipoloxía no XEG. Anos 2017-2018 — 42

CADRO nº 14: Entrada expedientes de valoración segundo tipoloxía no XEG. Serie histórica 2006-2018 — 43
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CADRO nº 22: Maiores valoracións dos expedientes tramitados polo XEG. Serie histórica 2006-2018  — 51
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CADRO nº 24: Superficies acumuladas dos expedientes segundo solo e voo con entrada no XEG. Serie histórica 2006-2018 — 56

CADRO nº 25: Superficies acumuladas en función do tipo de solo dos expedientes con entrada no XEG. Anos 2017-2018 — 57

CADRO nº 26: Superficies acumuladas en función do tipo de solo dos expedientes con entrada no XEG. Serie histórica 2006-
2018 — 58

CADRO nº 27: Recursos de reposición. Totais 2017-2018 — 60

CADRO nº 28: Recursos de reposición. Serie histórica 2006-2018 — 60

CADRO nº 29: Solicitudes e remisión ao TSXG. Totais 2017-2018 — 61

CADRO nº 30: Solicitudes e remisión ao TSXG. Serie histórica 2006-2018 — 62
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Anexo V: Relación de normativa

Expropiación forzosa

• Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación 
forzosa

• Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o 
Regulamento da Lei de Expropiación forzosa

Normativa administrativa básica

• A Constitución Española, do 27 de decembro de 1978

• Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
Administracións Públicas e do procedemento administra-
tivo común

• Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e fun-
cionamento da Administración xeral e do sector público 
autonómico de Galicia

• Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do 
sector público autonómico 

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento adminis-
trativo común das administracións públicas

• Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sec-
tor público

• Lei 2/2006 do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia

• Real Decreto do 24 de xullo de 1889 polo que se publica 
o Código Civil

Normativa do réxime do solo e de valoracións

• Lei 6/1998, do 13 de abril, sobre réxime do solo e 
valoracións

• Real Decreto 1020/1993, do 25 de xuño, polo que se apro-
ban as normas técnicas de valoración e o cadro marco de 
valores do solo e das construcións para determinar o valor 
catastral dos bens inmobles de natureza urbana

• Real decreto lexislativo 2/2008 do 20 de xuño, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei de solo

• Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se 
aproba o Regulamento de valoracións da Lei de solo 

• Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei de solo e reha-
bilitación urbana Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia

• Orden ECO/805/2003, do 27 de marzo, sobre normas de 
valoración de bens inmobles e de determinados dereitos 
para certas finalidades financeiras

Outra normativa sectorial de aplicación

• Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos 
Urbanos 

• Real decreto 324/2000, do 3 de marzo, polo que se esta-
blecen normas básicas de ordenación das explotacións 
porcinas

• Lei 49/2003, do 26 de novembro, de Arrendamentos 
Rústicos

• Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 
aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon 
eólico e o Fondo de Compensación Ambiental

• Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia

• Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

• Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia

• Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia

• Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico

• Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura terri-
torial agraria de Galicia
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• Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 
8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia

• Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba 
o Regulamento da planificación en materia de augas de 
Galicia e se regulan determinadas cuestións en desen-
volvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas 
de Galicia

• Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia

• Decreto 72/2016, do 9 de xuño, polo que se autorizan e 
se regulan determinados sistemas de eliminación de sub-
produtos animais non destinados ao consumo humano en 
Galicia e se concretan determinados aspectos sanitarios 
das explotacións porcinas

• Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas

• Ley 7/2008, do 23 de maio, de protección da paisaxe 
de Galicia

• Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría 
de Galicia

• Ley 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza

• Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e 
administrativas -afecta a expropiación forzosa do solo, 
montes (equipamentos para incendios forestais, minas e 
ordenación do territorio)-.

• Real Decreto 1471/1989, do 1 de decembro, polo que 
se aproba o Regulamento xeral para o desenvolvemento 
e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas

Xurado de Expropiación Galicia

• ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se establecen 
os formularios normalizados que se van empregar nos 
procedementos administrativos de prazo aberto tramita-
dos ante o Xurado de Expropiación de Galicia 

• CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 172/2018, do 20 
de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización e réxime de funcionamento do Xurado de 
Expropiación de Galicia 

• DECRETO 172/2018, do 20 de decembro, polo que se 
aproba o Regulamento de organización e réxime de fun-
cionamento do Xurado de Expropiación de Galicia 

• DECRETO 106/2018, do 4 de outubro, polo que se modi-
fica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, 
polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da 
Xunta de Galicia, e o Decreto 196/2012, do 27 de setem-
bro, polo que se crea a Axencia de 

• DECRETO 88/2018, do 26 de setembro, polo que se esta-
blece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia 

• Modificación do punto 2 do artigo 11 da Lei 2/2016, do 
10 de febreiro, do solo de Galicia (publicada no Diario 
Oficial de Galicia nº 245 do 28 de decembro de 2017 
na Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e 
administrativas) 

• Decreto 37/2017, do 6 de abril, polo que se establece 
a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e 
Vivenda  

• Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa 
a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías 
da Xunta de Galicia  

• Disposición final terceira do Decreto 143/2016, do 22 de 
setembro, pola que se modifica a composición do Xurado 
de Expropiación de Galicia

Anexos 
Anexo IV: Relación de normativa
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Normativa urbanística e de ordenación do territorio

• Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban 
definitivamente as directrices de ordenación do territorio  

• Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba 
definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de 
Galicia  

• Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os 
plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal  

• Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 
do solo de Galicia  

• Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia  

• Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en mate-
ria de ordenación do territorio e do litoral de Galicia  

• Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanís-
tica e protección do medio rural de Galicia  

• Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do terri-
torio de Galicia

Anexos 
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