XOVES, 9 DE XULLO DE 2020

N.º 156

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio
Aprobado definitivamente a rectificación e complemento do Regulamento das hortas urbanas ecolóxicas no
parque do Río Rato e de Paradai da Excma. Deputación Provincial de Lugo; de conformidade co disposto nos
artigos 49 e 70.2) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, faise público o texto
íntegro do mesmo no seguinte sentido:
REGULAMENTO DAS HORTAS URBANAS ECOLÓXICAS DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
I. Obxecto.
1.- O obxecto deste regulamento é poder aportar unha normativa sobre o uso e as autorizacións das hortas
xestionadas pola Excma. Deputación Provincial de Lugo, e concretamente polo Servizo de Medio Ambiente,
exclusivamente para o seu uso agrario e destinado ao autoconsumo.

2.- Proporcionar ás persoas, colectivos e colexios, espazos libres e alternativos que lles permitan realizar
actividades físicas e mentais en contacto coa natureza, mellorando a súa calidade de vida e fomentando una
alimentación e hábitos de vida saudable, así como dar coñecementos aos usuarios sobre boas prácticas
agrícolas.
3.- Ofrecer un espazo de lecer e actividade para todos aqueles veciños da cidade de Lugo e arredores que
resulten beneficiarios deste servizo.
4.- Fomentar a participación cidadá e o desenvolvemento sostible xerando espazos de biodiversidade.
5.- Promover boas prácticas agrarias, como a agricultura ecolóxica, onde se contempla o aproveitamento dos
residuos orgánicos, aforro da auga, manexos tradicionais, uso de variedades locais...
6.- Promover unha alimentación e hábitos de vida máis saudables.
7.- Impulsar un maior coñecemento e respecto polo medio ambiente.
8.- Promover a horticultura didáctica de cara á comunidade educativa.
III. Réxime xurídico.
9.- Baixo a denominación dos Hortos Urbanos do río Rato e Hortos Urbanos de Paradai, se atopan as seguintes
fincas coas seguintes referencias catastrais:
Finca

Lugar

Referencia catastral

1

Parque do río Rato

27900A531000340000WE

2

Parque do río Rato

27900A531000330000WJ

3

Parque do río Rato

27900A531000350000WS

4

Parque de Paradai

27900A085000730000EE

A utilización destes ben de dominio público rexerase pola lexislación especial en materia de medio ambiente e
pola lexislación patrimonial contida principalmente nos artigos 75,76 e 77 do RD 1372/86 que aproba o
Regulamento de Bens das Entidades Locais e o recollido nos artigos 84 e seguintes da Lei 33/2033, do 3 de
novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas, polo que aprobase o Regulamento de Bens das
Entidades Locais, a utilización das hortas urbanas debe cualificarase como uso común especial de bens de
dominio público, e suxeitarase á preceptiva autorización administrativa adxudicada en réxime de concorrencia.
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IV. Requisitos e Condicións de uso dos bens de dominio público.
10. Requisitos xerais.
10.1. Necesidade de título habilítante. Ninguén poderá ocupar bens de dominio público ou utilizalos sen título
que o autorice. Dito título identificará tanto o ben cuxo uso se autoriza como á persoa autorizada.
10.2. Tipo uso. Dadas as características especiais de protección da natureza que presentan estas parcelas
provinciais, o seu uso articulase preferentemente dentro da utilización común, a de carácter especial, xustificado
pola especial necesidade dun control ad hoc da Administración e normal por tratarse dun uso conforme co
destino principal do dominio público que se afecte.
O control do seu aproveitamento estará xestionado polo Servizo de Medio Ambiente segundo o recollido neste
regulamento e reservándose a realizar as esixencias necesarias para o correcto funcionamento deste espazo.
10.3. Outorgamento de autorización. A autorización demanial poderá outorgarse directamente ao único
peticionario ao teor do artigo 92.1 da Lei 33/2003 LPAP. Se son varios os peticionarios, a través dun
procedemento de concorrencia ou no seu caso mediante a celebración dun sorteo.
10.4. Contido mínimo das autorizacións. (artigo 92.7 da lei 33/2003 de 3 de novembro do Patrimonio das
administracións públicas).
a. Réxime do uso do ben. Rexerán as condicións establecidas polo Servizo de Medio Ambiente.
b. Réxime económico. Será gratuíto en próximas adxudicacións debido ao fin social que dende esta
Administración se pretende para este ben.

d. Corresponde ao autorizado previa obtención, a súa costa , de cantas licenzas e permisos o uso do ben ou a
actividade a realizar sobre o mesmo.
e. Aceptación de que a autorización poderá ser revocada unilateralmente por esta Entidade provincial en
calquera momento por razóns de interese público, sen xerar dereito a indemnización, cando resulte
incompatible con condicións xerais aprobadas con posterioridade, se produzan danos no dominio público ou
impida a utilización para actividades de maior interese público ou menoscaben o uso xeral.
f. Réxime de penalidades e sancións se procedese.
g. Causas da extinción das autorizacións sinalando ademais das previstas no artigo 100 da lei 33/03 do
Patrimonio das Administracións Públicas entre outras: o incumprimento dos termos da autorización redactados;
a revogación unilateral; o vencemento do prazo autorizado.
11.- A autorización do uso da horta para o seu cultivo non supón en ningún caso a transmisión da propiedade
do terreo, que seguirá sendo sempre de titularidade da Excma. Deputación de Lugo.
12.- A autorización do uso é persoal e intransferible e só producirá efecto mentres concorran as condicións
sinaladas nos artigos seguintes.
13.- As obras precisas para a conservación e mellora das instalacións serán por conta da Administración.
14.- A cada parcela correspóndelle un número que ven reflectido no plano axunto a este regulamento e que
rexerá o outorgamento e orde dos hortos e será o válido á hora de asignar as parcelas. A adxudicación da
parcela leva implícita á asignación correspondente da caseta para os apeiros.
15.- A efectos de realizar un seguimento na xestión das hortas, e co fin de acreditar a conformidade das labores
realizadas polos usuarios ao establecido neste regulamento e demais normativa que poida resultar de aplicación,
e sen prexuízo das responsabilidades que poidan recaer sobre os adxudicatarios das hortas nos termos
recollidos nos apartados 22 ao 24, debérase constituír un Consello de Hortas o cal debera estar integrado por:
a) Presidente. O responsable último perante a Administración. Deputado ou técnico da Área de medio ambiente.
b) Secretario. O técnico responsable das hortas resultante da decisión de xestión que adopte a administración
temporal para dito traballo.
c) Vogais. Dous membros resultantes da elección entre os usuarios das hortas.
Haberá un Consello de Hortas, para o espazo dos hortos sitos no espazo de Paradai e outro Consello para os
hortos que se atopan no Parque do río Rato.
Dito consello reunirase semestralmente de xeito ordinario ou de xeito extraordinario a iniciativa da metade dos
seus membros e terá as seguintes atribucións:
a) Seguimento e funcionamento do programa.
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c. Asunción dos gastos de conservación e de mantemento, co compromiso de utilizar o ben Provincial, segundo
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os bens obxecto desta autorización en garantía do cumprimento dos seus termos.
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b) Recollida de suxestións dos usuarios e propostas de mellora.
c) Aprobación dos documentos ou guías de boas prácticas en relación ao uso e as labores desenroladas nas
hortas.
d) Aprobación dos plans de mellora sobre a xestión do terreo que acaden un mellor rendemento dende o punto
de vista da agroecoloxía.
e) Calquera outra que xurda no desenvolvemento desta proposta.
16.- A Excma. Deputación de Lugo poderá inspeccionar en todo momento as instalacións co fin de acreditar o
cumprimento das normas establecidas nesta proposta.
V. Destinatarios.
17.- Para poder acceder á autorización para o uso das hortas urbanas, débense cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser persoa física e maior de idade.
b) Representante acreditado de asociacións que estean inscritas regulamentariamente no rexistro de
Asociacións.
c) Ser veciño de Lugo ou dalgún outro Concello lindeiro figurando como inscrito no padrón municipal
correspondente.
d) Estar exento de obrigas coas administracións públicas de calquera tipo.
VI. Prohibicións para resultar destinatario.
18.- Aínda que reunidas todas as condicións definidas no anterior punto, non poderán optar ao uso dunha horta
as persoas que se atopen nos seguintes casos:

b) Tras verse revocada a autorización de uso da horta a consecuencia da resolución dun expediente sancionador.
c) Posuír terreos no concello de Lugo con potencialidade de ser cultivados, isto no caso de novas adxudicacións.
VII. Convocatoria.
19.- O procedemento aplicable ao outorgamento da licenza que habilite para ocupación das hortas e faculten
para o seu uso e desfrute, realizarase en réxime de concorrencia, dado o número limitado das mesmas,
mediante sorteo público entre tódalas solicitudes admitidas, previa tramitación da oportuna convocatoria.
20.- Poranse a disposición dos interesados, no Servizo de Medio Ambiente da Deputación de Lugo, os modelos
normalizados de instancias de solicitude.
21.- O procedemento de concesión de licenza resolverase pola Excma. Deputación de Lugo e terá a duración que
se determine na correspondente convocatoria. Neste caso formúlase un prazo de 2 anos para poder manter vivo
o interese e ser eficaces na revisión das potencialidades desta iniciativa e o funcionamento da mesma.
VIII. Presentación de solicitudes.
22.- As solicitudes presentaranse no Rexistro da Excma. Deputación de Lugo no prazo que se fixe na respectiva
convocatoria acompañando a seguinte documentación:
a) Fotocopia autenticada do DNI ou documento que legalmente lle substitúa, no caso das persoas físicas.
No caso de Asociación deberá presentar un representante acreditado da mesma e unha acreditación de que a
asociación está inscrita no Rexistro de Asociacións.
b) Declaración xurada de que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nesta proposta de ordenanza,
con referencia sempre á data de expiración do prazo da presentación de solicitudes.
23.- A Excma. Deputación de Lugo comprobará de oficio, a ausencia de infraccións cometidas e o cumprimento
de estar ao corrente das obrigas que consideren oportunas tanto no relativo ao uso dos hortos como das
características establecidas para ser adxudicatario ou das prohibicións esixidas.
IX. Listaxe de admisión.
24.- Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, exporase ao público a listaxe provisional de admitidos e
excluídos, podendo presentarse reclamacións contra a mesma por espazo de dez días naturais a contar dende o
día seguinte á súa exposición no taboleiro de anuncios da Deputación de Lugo e tamén na web da Deputación de
Lugo.
25.- Finalizado dito prazo e resoltas as reclamacións publicarase a listaxe definitiva de admitidos e excluídos ao
proceso de selección.
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X. Adxudicación das hortas.
26.- O sistema de adxudicación das hortas realizarase mediante sorteo público, entre tódalas solicitudes
admitidas dentro do prazo habilitado a tal efecto.
27.- O sorteo realizarase nas dependencias que determine a Excma. Deputación de Lugo e ante, como mínimo, o
funcionario en quen recaia dita función, sendo pública a súa celebración. A data anunciarase no taboleiro de
edictos da Excma. Deputación de Lugo e na páxina web da Deputación de Lugo e nos medios fixados pola
normativa vixente neste particular, coa antelación que fixe a convocatoria.
28.- Unha vez adxudicadas as parcelas previstas, os participantes que non tiveran sido adxudicatarios formarán
parte dunha listaxe de reserva que crearase ao efecto, onde figurarán por orde de sorteo. Esta listaxe estará
numerada e a disposición dos solicitantes dos hortos e terá validez durante dous anos.
29.- Unha vez adxudicada a licenza que autoriza ao uso da horta, o adxudicatario deberá responder dos danos e
prexuízos que puidese causar. No relativo aos danos, a existencia dos mesmos será causa da extinción das
autorizacións sinalando ademais das previstas no artigo 100 da lei 33/03 do Patrimonio das Administracións
Públicas entre outras: o incumprimento dos termos da autorización redactados; a revogación unilateral; o
vencemento do prazo autorizado.
30.- Si dentro do prazo de adxudicación algún dos usuarios renunciase ou deixase libre a súa parcela por
calquera causa, deberá comunicalo cunha antelación mínima dun mes e adxudicarase a mesma ao seguinte da
listaxe de reserva.
31.- As persoas que tiveran solicitado voluntariamente a renuncia non se incluirán novamente na listaxe de
reserva ata transcorrido un ano dende a súa baixa.
XI. Órganos Competentes.
32. En materia relativa á adxudicación dos hortos ou demais acordos que se poidan acadar, o órgano
competente será sempre a Xunta de Goberno da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

33.- As parcelas adxudicaranse por un prazo de 2 anos, duración deste proxecto, sen menoscabo de posibles
ampliacións.
34.- De abandonar o uso da propiedade, o adxudicatario deberá deixar no prazo dos quince días anteriores á
finalización da autorización, a horta limpa e apta para ser cultivada polo seguinte adxudicatario.
35.- A Excma. Deputación de Lugo poderá revocar unilateralmente a autorización en calquera momento por
razóns de interese público, cando resulten incompatibles coas condicións xenerais aprobadas con posteridade,
produzan danos no dominio público, impida a súa utilización para actividades de maior interese público ou
menoscaben o uso xeral.
XIII. Dereitos.
36.- Os adxudicatarios das hortas terán dereito a traballala parcela adxudicada e a desfrutar dos seus produtos.
XIV. Prohibicións.
37.- As hortas dedicaranse única e exclusivamente a horta familiar, cultivándose só especies para o consumo
humano, en consecuencia, non poderán ser destinados a outras finalidades, quedando expresamente prohibido:
a) O cultivo de plantas degradantes do solo.
b) O cultivo de plantas psicotrópicas e/ou prohibidas pola Lei, así como aquelas declaradas como invasoras pola
Administración.
c) Modificar a estrutura da parcela.
d) A realización de ningún tipo de obra e, en concreto, a instalación de calquera cerramento ou separación,
churrasqueiras, táboas fixas ou bancos, nin levantar ou instalar espantallos, casetas, galpóns ou edificacións de
calquera tipo, xa sexan con materiais artificiais ou naturais, nin a construción ou instalación de novos elementos
ou modificación dos existentes, sen autorización da Excma. Deputación de Lugo.
e) O cultivo de árbores, arbustos e cultivos permanentes. Os cultivos de plantas anuais non terán limitación de
altura.
f) Usar a horta como depósito ou almacén de materiais ou mobiliario.
g) A comercialización, pola forma que sexa, dos produtos obtidos no cultivo da horta.
h) A acumulación ou abandono de calquera material alleo á función da horta susceptible de alterar a estética do
lugar.
i) Alterar os camiños aos terreos colindantes coas hortas.
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j) Exceder os límites marcados de cada unha das hortas. Mover os marcos que delimitan os hortos. Ao usuario
obrígaselle a executar o seu traballo dentro dos límites do horto adxudicado, sen exceder a súa actividade máis
alá dos límites establecidos da horto.
k) Instalar galiñeiros e/ou gaiolas para a cría ou tenencia de calquera animal, así como a presenza de animais na
horta.
l) A construción de pozos.
m) Queimar os restos xerados na horta ou realizar algún tipo de lume.
n) Lanzar os restos xerados na horta ou restos de desbroces e limpezas a outras hortas ou solares e non separar
correctamente os residuos xerados para a súa posterior reciclaxe.
o) A cesión, préstamo ou arrendamento da horta a un terceiro. No caso de compartir o coidado do horto con
algunha persoa deberá informarse en tempo e forma a Deputación de Lugo, sobre este particular.
p) Deixar a horta sen traballar. Neste caso de imposibilidade temporal, o adxudicatario deberá xustificala
debidamente ante o técnico das hortas. De non ser así, procederá a revocación da autorización.
q) Circular polo interior do recinto da hortas con vehículo de motor, sen prexuízo da posibilidade de utilizar
ferramentas agrícolas de motor.
r) Calquera outro uso que non estando previsto anteriormente e produza molestias, malos olores, limite o uso e
satisfacción do resto de usurarios das hortas ou afecten ao entorno do lugar.
s) Como se cita mais adiante estará totalmente prohibido o uso de material fitosanitario ou o uso de produtos
para o control de pragas e enfermidades que non sexan aprobados pola Servizo de Medio Ambiente.
XV. Obrigas.
38.- Os compromisos adquiridos polo adxudicatarios son:

b) Os adxudicatarios comprométense a seguir as indicacións que lles dean os técnicos da responsables de
coordinar a actividade, colaborar na forma asignada no mantemento das instalacións, mantemento do orde e
asegurar o bo funcionamento das hortas.
c) Os adxudicatarios haberán de manter o entorno das súas parcelas en perfecto estado, limpo e libre de todo
tipo de herbas e plantas espontáneas, así como facer uso axeitado dos espazos comúns.
d) Cada adxudicatario poderá empregar a súa propia ferramenta manual para o cultivo da horta asignada. A
administración en ningún caso se fará responsable das roturas, extravío ou desaparición das ferramentas
propias de cada usuario.
e) A Deputación de Lugo porá a disposición dos usuarios dos hortos de ferramenta para o traballo nos hortos,
esa ferramenta será utilizada e almacenado segundo as directrices dos responsables da Administración.
No caso dalgún tipo de maquinaria como motocultor etc... o seu uso será compartido seguindo as directrices da
Administración.
f) Ao finalizar o período de cesión das hortas, cada participante deberá deixar a súa horta e espazo na caseta,
limpas e baleiras, de non ser así non se lles devolverá a fianza.
e) Os adxudicatarios comprométense a reparar ou repoñer aqueles bens ou utensilios que resulten danados,
derrubados ou extraviados polo uso inapropiado dos mesmos.
g) A Excma. Deputación de Lugo no se fará responsable dos roubos ou actos vandálicos que poidan afectar ás
hortas.
h) Os dereitos de uso da horta non poderán ser en ningún caso, obxecto de transmisión a terceiros.
XVI. Normas ambientais.
39.- Non se poden utilizar produtos de limpeza ou outros que contaminen o terreo. O cultivo da horta farase de
xeito respectuoso co medio ambiente seguindo os manexos da agricultura ecolóxica, estando expresamente
prohibido o uso de produtos herbicidas, praguicidas e abonos químicos, a excepción dos permitidos na
produción ecolóxica.
40.- Os adxudicatarios comprométense a respectar as normas da agricultura ecolóxica, especialmente as
relativas ao aforro de auga usando a instalación de rego por goteo, o emprego de fertilizantes orgánicos e o uso
de produtos respectuosos có medio ambiente.
XVII. Xestión de residuos.
41.- Os adxudicatarios faranse cargo de xestionar axeitadamente os desperdicios que se produzan. Non estará
permitido deixar desperdicios tanto orgánicos como inorgánicos fora dos lugares asignados a tal fin.
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XVIII. Perda da condición de usuario da horta.
42.- A condición de adxudicatario perderase automaticamente por:
a) Renuncia ou baixa voluntaria mediante escrito presentado no Rexistro da Excma. Deputación de Lugo,
informando previamente aos xestores da actividade.
b) Defunción, enfermidade crónica ou incapacidade do usuario para traballar a horta. Neste caso, os seus
herdeiros ou familiares designados estarán autorizados para recoller os produtos hortícolas e pertenzas que
houbese na horta.
c) Causar baixa como empadroado.
d) Falta de cultivo da parcela, salvo causa xustificada.
e) Concorrencia de calquera das incompatibilidades ou prohibicións que se detallan nesta proposta.
f) Requirimento do terreo por parte da Excma. Deputación de Lugo para obras, servizos, instalacións ou a
construción de infraestruturas ou equipamentos de interese social ou xeral.
g) Pola imposición dunha sanción por falta moi grave, cando se determine expresamente na resolución que a
imposición da sanción leva aparellada a revocación da autorización de cesión da horta.
XIX. Procedemento.
43.- A perda da condición de usuario realizarase pola Excma. Deputación de Lugo. A tal efecto, instruirase un
procedemento contraditorio para a revogación da licenza, onde exporanse os feitos ao usuario, outorgándolle un
prazo de dez días para alegacións, previo á resolución definitiva do expediente.
XX. Dotacións.

Inicialmente nos hortos sitos no Paseo do Rato existirá sistema de rega por goteo ou toma de auga propia para
cada horto. Cerramentos e identificación propia. Existirá un espazo común que poderán empregar cada usuario
para fomentar a colaboración e o bo ambiente entre os mesmos. Existencia de composteiros para a realización
de procesos de compostaxe nos hortos. Implantación de novas estruturas de paso, estruturas de almacenaxe e
para impartición de formación e todas as que a Deputación de Lugo vexa que cómpre para o correcto uso dos
hortos.
45.- Os situados na zona de Paradai dotaranse de estruturas de almacenaxe de auga para poder realizar a rega e
conservarase a situación actual dos hortos, conservando o espazo de almacenaxe e posible docencia.
XXI. Visitas.
46.- As hortas poderán ser obxecto de visitas escolares. A tales efectos, os usuarios das hortas están obrigados,
dentro dos horarios de apertura destas, a permitir a entrada nos mesmos dos grupos escolares incluídos en
visitas que se organizaran pola Excma. Deputación de Lugo, en colaboración coa Administración educativa ou
outras Administracións Públicas.
XXII. Horarios.
47.- Os usuarios deben aterse aos horarios establecidos, que serán os seguintes:
— Verán: luns a sábado de 10:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas.
— Inverno: luns a sábado de 10:00 horas a 14:00 horas.
48.- Non obstante, poderase modificar ditos horarios segundo o criterio da Deputación de Lugo e o seu Servizo
Medio Ambiente; ou ben mediante solicitude ou resolución expresa debidamente motivada dirixida a Excma.
Deputación de Lugo.
XXIII. Mantemento.
49.- O usuario está obrigado a avisar inmediatamente a un dos representantes dos usuarios no Consello das
Hortas, en caso de que detecte calquera dano e/ou desperfecto na horta ou nas súas instalacións, a fin de que
este informe das circunstancias.
50.- Os usuarios deberán colaborar no mantemento ordinario das instalacións nos termos fixados.
XXIV. Infraccións.
51.- As infraccións das obrigas e demais normas de obrigado cumprimento establecidas nesta proposta, poderán
ser obxecto do procedemento sancionador nos termos do Título IX, artigo 127 e seguintes da Lei 30/1992, de
26 de novembro, reguladora do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común.
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44.- Cada parcela provincial onde se constrúan as hortas terán as súas dotacións concretas que se definen nos
seguintes termos:
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52.- As faltas ou sancións serán clasificadas seguindo o recollido na lei 33/2003, de 3 de novembro, do
Patrimonio das Administracións Públicas. Así mesmo, todas as infraccións que non estean tipificadas nos
apartados XIV, XV, XVI, XVII E XVII serán clasificadas como leves.
XXV.- Sancións.
53.- As infraccións leves serán sancionadas con apercibimento por escrito ou a perda temporal da condición de
usuario por un período de un a quince días naturais.
54.- Os incumprimentos graves serán castigados cun posible perda dos dereitos do horto ou perda da condición
de usuario por un período de tempo comprendido entre 16 e 30 días.
55.- As infraccións moi graves serán sancionadas impoñéndose a privación definitiva de usar as hortas.
56.- Para a graduación da sanción a aplicar teranse en conta as seguintes circunstancias:
— A reiteración de infraccións ou reincidencia.
— A existencia de intencionalidade do infractor.
— A trascendencia social dos Feitos.
— A gravidade e natureza dos danos ocasionados.
57.- A imposición de sancións será compatible coa esixencia ao infractor da reposición da situación alterada
polo mesmo ao seu estado orixinario, así como coa indemnización dos danos e prexuízos causados.

59.- Cando as actuacións constitutivas de infracción sexan cometidas por varias persoas conxuntamente,
responderán todas elas de xeito solidario.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Disponse que os actuais usuarios terán preferencia na adxudicación e conservarán unha parcela por unidade
familiar, para continuar efectuando o seu aproveitamento sempre baixo as premisas recollidas neste
regulamento.
Os apartados relativos ao xeito de adxudicación de parcelas, refírese ás posibles novas incorporacións de
usuarios e non afectarían aos actuais usuarios dos hortos, os cales teñan garantida a súa parcela, unha por
unidade familiar.
O presente regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación, no B.O.P. Contra o mesmo, poderá
interpor os interesados recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses diante da Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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58.- Cando se causen danos en bens de titularidade administrativa, os servizos técnicos determinarán o importe
da reparación, que será comunicado ao infractor ou a quen deba responder por el, para o seu pago no prazo que
se estableza. De no ser así, instruirase o correspondente expediente para a esixencia de danos e prexuízos, para
cuxa resolución poderase aplicar a fianza constituída, todo elo con independencia de que a responsabilidade do
causante non quedará saldada coa incautación da fianza, cando o importe do dano fose superior á mesma.
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