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Corrección de erros no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia

núm 664, fascículo 4, do día 22 de marzo de 2012, do Proxecto

de lei de montes de Galicia  [08/PL-0042(79362)]

No Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm 664, fas-

cículo 4, do día 22 de marzo de 2012, publicouse o Proxecto

de lei de montes de Galicia, e advertida, por un erro mate-

rial, a omisión do texto correspondente aos artigos 31, 32, e

33, procédese á súa publicación.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2012

Xosé Antón Sarmiento Méndez

Letrado oficial maior
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Artigo 31. Efectos xurídicos da inclusión dos montes no Catálogo de montes de
utilidade pública.

1. A titularidade que no Catálogo se asigne a un monte só se pode impugnar en xuízo
declarativo ordinario da propiedade ante os tribunais civís, e non se permitirá o
exercicio das accións reais do artigo 41 da Lei hipotecaria e o artigo 250.1.7 da Lei de
axuizamento civil.

2. Nos casos en que se promovan xuízos declarativos ordinarios de propiedade de
montes catalogados será parte demandada a Comunidade Autónoma, ademais, se for o
caso, da entidade titular do monte.

3. A Administración titular ou xestora inscribirá os montes catalogados, así como
calquera dereito sobre eles, no Rexistro da Propiedade, mediante certifícación que irá
acompañada por un plano topográfico do monte ou o levantado para o deslindamento, a
escala cartográfíca suficiente para a súa adecuada identificación. Na certificación
expedida para a dita inscrición incluirase a referencia catastral do inmoble ou inmobles
que constitúan o monte catalogado, de acordo coa Lei 48/2002, do 3 de decembro, do
catastro inmobiliario.
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Artigo 32. Permutas de montes catalogados de utilidade pública.

1. Poderá realizarse a permuta dunha parte non substancial dun monte catalogado de
utilidade pública cando se acredite que aquela supoña unha mellora da definición das
estremas, da súa xestión ou da súa conservación. Excepcionalmente, poderase autorizar
a mencionada permuta por razóns distintas ás anteriores, sempre que non supoftan un
menoscabo dos valores forestais do monte catalogado.

2. A permuta deberá ser expresamente autorizada pola consellería competente en
materia de montes, logo do informe do órgano forestal e coa conformidade dos
propietarios, e comportará a automática exclusión do Catálogo da parte permutada do
monte catalogado e o simultáneo ingreso no dito catálogo dos novos terreos. No caso
dos montes de titularidade da da Comunidade Autónoma, o acordo de permuta será
adoptado pola Administración forestal e implicará a desafectación da parte que se vai
permutar e a correspondente afectación da parte permutada.
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Artigo 33. Concorrencia de declaracións demaniais.

1. Cando un monte catalogado resulte afectado por expediente do cal poida derivar outra
declaración de demanialidade distinta da forestal, e sen prexuízo do que, se for o caso,
dispoña a declaración de impacto ambiental, as administracións competentes buscarán
canles de cooperación con obxecto de determinar cal das ditas declaracións debe
prevalecer.

2. Sen prexuízo do disposto no artigo 18.4 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
montes, no suposto de discrepancia entre consellerías ou entre a Administración
autonómica e a Administración local, resolverá o Consello da Xunta mediante acordo.
No caso de que ambas as demanialidades sexan compatibles, a consellería ou a
Administración correspondente que xestione o expediente tramitará, en peza separada,
expediente de concorrencia, co fin de harmonizar o dobre carácter demanial.

3. Cando se trate de montes afectados por obras ou actuacións de interese xeral do

Estado, e exista discrepancia entre a Administración xeral do Estado e a Administración

da Comunidade Autónoma de Galicia, o expediente elevarase para a súa resolución ao

Consello de Ministros.
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