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Unha vez rematado o trámite de reclamacións á lista provisional de adquirentes de VPP 
en segundas e posteriores transmisións, aprobada por resolución de data 19 de outubro 
de 2009, tendo en conta o procedemento establecido e ao abeiro do disposto no artigo 
20 da Orde do 31 de marzo de 2008, pola que se constitúe o Rexistro de Demandantes 
de Vivenda Protexida de Galicia, a xunta cualificadora,

ACORDA

1. Aprobar a lista definitiva única de adquirentes de VPP en segundas ou posteriores 
transmisións para vivendas concretas.

2. Publicar a lista definitiva na páxina web do Instituto Galego de Vivenda e Solo e 
nos taboleiros de anuncios da xefatura territorial de LUGO.

Contra  esta  resolución,  que  esgota  á  vía  administrativa,  poderá  presentar  un  recurso 
potestativo de reposición ante esta Xefatura Territorial de Vivenda e Solo, por delegación do 
conselleiro de Medio Ambiente,  Territorio e Infraestructuras,  no prazo dun mes contadoa 
partir do día seguinte ao desta notificación, de conformidade co previsto no artigo 117 da 
Lei30/1992,  de  réxime  xurídico  das  administracións  públicas  e  do  procedemento 
administrativo común, ou ben poderá ser recorrida directamente ante o órgano xurisdicional 
competente no prazo de dous meses, consonte co establecido no artigo 46 de Lei 29/1998, 
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

No suposto de que o interesado sexa unha administración pública, no lugar do recurso de 
reposición poderá dirixir ao órgano competente, no prazo de dous meses, o requirimento 
previo previsto no artigo 44 da LXCA.

En LUGO,  23 de decembro de 2009.

O xefe territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Asdo.:  José María López Vega
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ANEXO: LISTA DEFINITIVA ÚNICA DE ADQUIRENTES DE VPP EN SEGUNDAS 
OU POSTERIORES TRANSMISIÓNS PARA VIVENDAS CONCRETAS


