
Palabras 

referidas ás 

persoas desde a 

súa condición de 

propietarias

Palabras 

referidas ás 

persoas en xeral, 

algunhas desde 

a súa condición 

de habitantes

Palabras 

referidas a 

cousas ou a 

persoas, pero 

non desde a 

súa condición de 

habitantes

Análise dos axentes 

“populares” recoñecidos e 

interpelados pola Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo 

de Galicia, a partir das 

denominacións que reciben 

as persoas no seu articulado.

Este pequeno estudo 

baseouse unicamente nas 

denominacións referidas, en 

principio, ás persoas en tanto 

que cidadáns ou habitantes 

dun territorio, polo que non 

se incluiron aquelas relativas 

ao sector inmobiliario, como 

promotor/es, ou os cargos 

nas administracións públicas 

(alcalde, persoal, etc.).

Palabras que non aparecen:

> alugueir-o/a/os/as

> arrendatari-o/a/os/as

> inquilin-o/a/os/as

> cesionari-o/a/os/as

> participante/s

187 100 5655% 29% 16%

“persoa/s interesada/s”

“persoa/s propietaria/s”

“persoa/s titular/es”

[catastral/is]

[dun cargo público]

[cuantitativo]

[asentamentos]

[cuantitativo]

[propietario/s]

[propietario/s]

[en xeral]

[catastral/is]

[dun cargo público]

[propietario/s]

[en xeral]

[propietario/s]

[administracións públicas]

[bens, terreos, etc.]

[outros]

[outros]

(5)

(22)

(8)

(8)

(16)

(3)

(27)

(16)

(10)

(21)

(14)

(21)

(4)

(16)

(2)

(11)

(11)

(16)

(13)

(13)

“ocupantes legais” [realoxamento] (4)

“ocupantes” [desaloxo por ruina] (1)

[sen contar “comunidade autónoma” e 

“mancomunidade”] (30)

“poboación residente” [en solo de 

núcleo rural] (2)

“montes veciñais en man común” (1)

[sancións] (3)

[desaloxo por ruina] (1)

habitantes (21)

habitante (0)

poboación (37)

poboacional (2)

poboaci-óns/onais (0)

persoas (30)

persoa (29)

propietarios (78)

propietario (21)

propietarias (9)

propietaria (1)

particulares (8)

particular (6)

titulares (6)

titular (19)

interesados (7)

interesadas (1)

interesado (10)

interesada (0)

afectados (28)

afectadas (8)

afectado (1)

afectada (1)

ocupantes (5)

ocupante (0)

cidadanía (3)

cidadáns (1)

cidad-án/á/ás (0)

comunidade (2)

comunidades (1)

suxeitos (2)

suxeito (1)

residente (2)

residentes (0)

moradores (1)

morador-a/as (0)

veciñais (1)

veciñ-o/a/os/as/al/anza/anzas (0)

propietari-

persoa/s

poboaci-

habitante/s

particular/es

titular/es

interesad-

afectad-

ocupante/s

cidad-

comunidade/s

suxeito/s

residente/s

morador-

veciñ-

(109)

(59)

(39)

(21)

(14)

(25)

(18)

(38)

(5)

(4)

(3)

(3)

(2)

(1)

(1)

usuarios (1)

usuari-o/a/as (0)
usuari- (1) “comunidades de usuarios” (1)

[participación] (3)

[dereitos e deberes] (1)

DENOMINA-
CIÓN DAS 

PERSOAS NA 
LEI DO SOLO 
DE GALICIA
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