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executiva antes da execución, agás que a persoa
infractora preste garantía suficiente.

Artigo 118º.-Condonación e mutuo acordo.

1. O cumprimento das obrigas impostas nas reso-
lucións sancionadoras dentro do prazo establecido
poderá dar lugar a que o órgano que ditou a resolu-
ción acorde, por solicitude da persoa interesada, a
condonación parcial ata un 75% da multa imposta.

2. Os procedementos de execución forzosa pode-
rán finalizar por mutuo acordo cando a persoa pro-
pietaria acepte voluntariamente o programa de
actuacións sobre a vivenda ofrecido pola Adminis-
tración para a súa posta en valor e a adecuación ás
exisencias de calidade e habitabilidade exixidas
pola normativa vixente.

SECCIÓN QUINTA

PRESCRICIÓN

Artigo 119º.-Prazos.

1. As infraccións tipificadas nesta lei e as accións
para exixir as sancións prescribirán nos seguintes
prazos:

a) Infraccións: as moi graves aos dez anos, as gra-
ves aos catro anos e as leves aos dous anos.

b) Sancións: por infraccións moi graves aos tres
anos, por infraccións graves aos dous anos e por
infraccións leves ao ano.

Os prazos establecidos non serán inferiores, no
referente á aparición de defectos de obra, aos esta-
blecidos nos prazos de garantía da normativa de
ordenación da edificación.

2. O prazo de prescrición das infraccións comeza-
rá a computarse desde o día en que foron cometidas.
No caso de incumprimento da obriga de depositar as
fianzas, o prazo de prescrición da infracción come-
zará a computarse desde a data de extinción do con-
trato.

O prazo de prescrición das infraccións interrompe-
rase mediante a iniciación, co coñecemento da per-
soa interesada, do procedemento sancionador, e rei-
niciarase o cómputo do prazo se o expediente san-
cionador estiver paralizado durante un mes por cau-
sa non imputable á presunta responsable.

3. O prazo de prescrición das accións para exixir
as sancións comezará desde o día seguinte a aquel
en que adquira firmeza a resolución pola que se
impón a sanción ou, no caso de que se recorrese con-
tra ela, desde que transcorra o prazo máximo para
resolver o recurso procedente sen que se ditase e
notificase a conseguinte resolución expresa.

O dito prazo interromperase mediante a iniciación,
co coñecemento da persoa interesada, do procede-
mento de execución, e reiniciarase o cómputo do
prazo se aquel permanece paralizado durante un
mes por causa non imputable á persoa infractora.

Disposicións adicionais

Primeira.-Planeamento urbanístico.

De conformidade co establecido no artigo 85.3 da
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urba-
nística e de protección do medio rural de Galicia, na
tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal
os concellos deberán solicitar da consellaría compe-
tente en materia de vivenda un informe sobre o cum-
primento dos estándares referidos a reservas de solo
para vivendas suxeitas a réximes de protección e
sobre a adecuación do plan á normativa de habitabi-
lidade.

O devandito informe deberá ser emitido no prazo
dun mes. Transcorrido este prazo sen que se emitise
aquel, poderase continuar o procedemento de apro-
bación.

Segunda.-Modificación da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e de protección
do medio rural de Galicia.

Modifícase a disposición adicional terceira da
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urba-
nística e de protección do medio rural de Galicia,
que quedará redactada nos seguintes termos:

«Disposición adicional terceira. Núcleos rurais
preexistentes de carácter tradicional afectados pola
lexislación de costas.

1. Aos núcleos rurais preexistentes de carácter tra-
dicional previstos na Lei 11/1985, do 22 de agosto,
de adaptación da do solo a Galicia, seralles aplica-
ble o réxime previsto no punto 3 da disposición tran-
sitoria terceira da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de
costas, así como o establecido no punto 3 da dispo-
sición transitoria sétima e nos puntos 1 e 3 da dispo-
sición transitoria novena do Regulamento xeral para
o desenvolvemento e execución da devandita Lei de
costas, cando, á entrada en vigor desta última, con-
corría neles algún dos seguintes supostos:

a) En municipios con planeamento, os terreos cla-
sificados de solo urbano de núcleo rural, así como
aqueles que reunían algún dos seguintes requisitos:

-Que contaban con acceso rodado, abastecemento
de auga, evacuación de augas residuais e subminis-
tración de enerxía eléctrica.

-Que, aínda carecendo dalgún dos servizos citados
no guión anterior, estaban comprendidos en áreas
consolidadas pola edificación como mínimo nas
dúas terceiras partes da súa superficie, de conformi-
dade coa ordenación aplicable.

b) En municipios sen planeamento, os terreos que
reunían algún dos seguintes requisitos:

-Que contaban con acceso rodado, abastecemento
de auga, evacuación de augas residuais e subminis-
tración de enerxía eléctrica.

-Que, aínda carecendo dalgún dos servizos citados
no guión anterior, estaban comprendidos en áreas
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consolidadas pola edificación como mínimo na
metade da súa superficie.

2. Regulamentariamente estableceranse a docu-
mentación e o procedemento para determinar as
áreas en que concorren os requisitos sinalados no
punto anterior.

3. Nos deslindes do dominio público marítimo-
terrestre o límite interior da súa zona de servidume
de protección deberá axustarse á realidade urbanís-
tica preexistente recoñecida expresamente pola
Administración urbanística autonómica».

Terceira.-Licenzas de primeira ocupación.

A Xunta de Galicia promoverá a formalización de
convenios de colaboración coas administracións
municipais para facilitar a xestión das licenzas de
primeira ocupación, dotándoas de asistencia e
medios materiais e persoais cando sexa necesario.

Cuarta.-Emigrantes.

Sen prexuízo das normas que se establezan regula-
mentariamente, ás persoas emigrantes que residan
fóra de Galicia aplicaránselles as seguintes regras:

a) A obriga de destinar a vivenda a residencia
habitual limitarase á residencia na vivenda polo
menos quince días ao ano.

b) Non se exixirá o cumprimento do requisito de
residencia ou desenvolvemento da actividade labo-
ral nun municipio da comunidade autónoma.

c) O prazo para a aceptación da adxudicación da
vivenda protexida e a formalización do contrato
correspondente será de tres meses, se as persoas
emigrantes viven dentro do territorio do Estado, e
seis meses se viven no estranxeiro.

d) O prazo para a ocupación da vivenda protexida
será de seis meses, se as persoas emigrantes viven
dentro do territorio do Estado, e doce meses se viven
no estranxeiro.

Quinta.-Contías das sancións.

As contías das sancións recollidas nesta lei pode-
rán ser revisadas e actualizadas por decreto do Con-
sello da Xunta, de acordo coa variación do índice de
prezos ao consumo.

Sexta.-Observatorio da Vivenda de Galicia.

1. Créase o Observatorio da Vivenda de Galicia
como órgano consultivo e asesor da consellaría com-
petente en materia de vivenda, que terá por obxecto
contribuír ao desenvolvemento das políticas de
vivenda de Galicia, realizando tarefas de investiga-
ción, innovación e desenvolvemento tecnolóxico no
eido da vivenda e prestando asistencia ás entidades
e empresas vinculadas á vivenda orientada á mello-
ra da calidade do sector. Nomeadamente, o observa-
torio contribuirá ao cumprimento dos obxectivos de
sustentabilidade da edificación e fomento do alu-
guer.

2. No exercicio das súas funcións, o observatorio
promoverá a participación dos axentes sociais e eco-
nómicos, consumidores e usuarios, colexios profesio-
nais, expertos e os departamentos da Xunta de Gali-
cia con competencias en materia de vivenda e urba-
nismo.

3. Por decreto estableceranse a composición e o
réxime de funcionamento do observatorio.

Sétima.-Modificación da Lei 5/1998, do 18 de
decembro, de cooperativas de Galicia.

1. Modifícase o parágrafo primeiro do punto 1 do
artigo 120 da Lei de cooperativas de Galicia, que
queda redactado nos seguintes termos:

«As cooperativas de vivendas están constituídas
principal e maioritariamente por persoas físicas que
precisen aloxamento e/ou locais para si e as persoas
que convivan con elas. Tamén poden ser socios os
entes públicos, os entes sen ánimo de lucro mercan-
til e as cooperativas que precisen aloxamento para
aquelas persoas dependentes deles que teñan que
residir, por razón do seu traballo ou función, no con-
torno dunha promoción cooperativa ou que precisen
locais para o desenvolvemento das súas activida-
des».

2. Suprímese o parágrafo segundo do punto 1 do
artigo 120 da Lei de cooperativas de Galicia.

3. Modifícase o parágrafo primeiro do punto 2 do
artigo 120 da Lei de cooperativas de Galicia, que
queda redactado nos seguintes termos:

«Teñen por obxecto procurar vivendas preferente-
mente habituais e/ou locais para os seus socios».

4. Modifícase o punto 3 do artigo 120 da Lei de
cooperativas de Galicia, que queda redactado nos
seguintes termos:

«A cooperativa constituirase por tempo determina-
do fixado estatutariamente, e deberase disolver por
cumprimento do seu obxecto social finalizada a exe-
cución da promoción e entrega de vivendas e locais
e, en todo caso, aos seis anos desde a data de outor-
gamento da licenza municipal de primeira ocupa-
ción, agás que a cooperativa reteña a propiedade ou
que a normativa específica aplicable estableza un
prazo superior».

5. Modifícase o parágrafo primeiro do punto 3 do
artigo 121 da Lei de cooperativas de Galicia, que
queda redactado nos seguintes termos:

«O socio que pretender transmitir inter vivos os
seus dereitos sobre a vivenda ou local, antes de
transcorreren cinco anos ou outro prazo superior fixa-
do polos estatutos, desde a data de concesión da
licenza municipal de primeira ocupación da vivenda
ou local, deberá poñela á disposición da cooperativa,
que llelos ofrecerá aos socios expectantes, por orde
de antigüidade».

6. Engádeselle un novo parágrafo, entre os actuais
terceiro e cuarto, ao punto 3º do artigo 121 da Lei de


