
Por Chantada sobre o PXOM 1998-2016

Como xa se indicou en 1985, concretamente o 29 de xullo, aprobábase o Plano Xeral de Ordenación
Urbana (PXOU), cuxa vixencia se calculaba para 8 anos e planificaba unha vila de 4.000 vivendas e
16.000 habitantes. 30 anos despois Chantada conta con 8.500 habitantes, dos que 4.413 residen na
vila segundo recolle a páxina 51 da memoria do PXOM que se trae hoxe a pleno. Ese desfase
cáseque linda co realismo máxico inventado por Cunqueiro.

Porén, non foi até 13 anos despois, en 1993, que se entendeu que aquel instrumento – aínda hoxe
vixente– estaba esgotado e precisábase dunha nova ferramenta para a ordenación urbanística do
concello de Chantada, conforme á nova realidade: era a belle époque do boom da construción que
dispararía a entrada no euro e a procura de saída para o diñeiro negro. Era tamén a agudización do
despoboamento rural  que na comarca de Chantada beneficiaba a  súa vila  e  a  transferencia  dos
aforros  do mundo rural  ao tixolo  e  cemento  da cabeceira  comarcal,  o  que disparou a  segunda
residencia e a vivenda baleira. Un mal negocio inducido pola financiarización da economía desde o
Bundesbank e a oligarquía canhí que, como xa Reagan fixera moito antes, daba a falta idea dunha
sociedade de propietarios onde todo o mundo era rico e feliz. 

A distopía do crédito e a especulación que realmente enriquecía a moi poucos e corrompía a outros
tantos. Chegaba con mercar unha propiedade e ver como o seu valor de cambio se disparaba sen
ningunha correspondencia nin co desenvolvemento socio-económimo da contorna nin moito menos
co  valor  de  uso.  Nese  contexto  creáronse  os  instrumentos  urbanísticos  máis  disparatados,  un
urbanismo de terra queimada. 

Na vila do Asma non interesaba nin había présa en  aprobar un instrumento urbanístico moderno e
eficiente senón seguir  coa máxima do  laissez-faire,  deixar  facer  mantendo  máis  de 30 anos un
PXOU  totalmente  caduco.  Tres  décadas  en  que  as  forzas  políticas  conservadoras  gobernaron
practicamente sen interrupción, a maioría do tempo con Manuel Lorenzo Varela como alcalde, polo
que a parte proporcional da responsabilidade que lle toca debe rondar o 80 ou 90%. 

Agora tiñan unha oportunidade de ouro para sacar un instrumento adaptado á nova realidade que é
unha onda longa do ciclo depresivo no económico e no demográfico. Non lles interesou. E este
PXOM non é, xa que logo, un instrumento axeitado senón unha trapallada feita tarde (cun atraso de
máis de 20 anos), mal (cheo de erros, disparates e para unha vila que nin existe nin vai existir) e
arrastro (na véspera da entrada en vigor da nova Lei do solo de Galiza.

Desde que comezaron os traballos en 1998 [o dato correcto é 1993] até que a veciñanza puido
acceder ao seu contido por primeira vez tiveron que pasar máis de dez anos e non foi grazas a
Manuel Varela, senón que este tivo que deixar de ser alcalde de Chantada. En agosto de 2009, o
Goberno do PSOE e do BNG impulsaba a aprobación inicial do PXOM: unha herdanza  envelenada



a etapa de Manuel Varela no PP que non se adaptaba para nada á realidade vixente na altura.

Un plano moi pouco traballado pola empresa. Por exemplo, contemplaba que se ían construír 3.814
vivendas e unha superficie de 318.242 metros cadrados dedicadas a espazos verdes que se metían ao
carón do río Asma para evitar a existencia de zonas verdes en casco urbano como na maioría das
vilas e cidades europeas. Naturalmente, suscitou un volume de alegacións brutal nos tres meses en
que estivo exposto na web e na Casa da cultura, aínda que moitas veces polas limitacións de alturas
por non deixar facer o que a cada quen lle viña en gaña. 

Un mal plano que consagraba o caos e a  improvisación como modelo de urbanismo e que mutatis
mutandis é o que hoxe nos chega porque as alegacións aceptadas non trouxeron consigo replantexar
a filosofía nin o traballo orixinal, senón que eran doutra índole. Como estamos certos que agora as
alegacións non van ir no sentido das críticas que nós lle facemos ao PXOM senón pola vía doutras
consideracións porque hai a cultura paisaxística e urbanística precisa. Repetimos expúxose 3 meses.
Tres meses nos que recibiu 530 alegacións e contou cun profundo debate, tamén alimentado polo
Partido Popular, por entón na oposición e con Varela no seu seo, e que aínda o 6 de marzo de 2010
pedía un novo prazo de exposición en  Televinte.  Logo  o actual PP montara na súa sede unha
“oficina de alegacións” por iso sorprende a actua postura deste partido, mais tanto ten.

Un sexenio máis tarde Manuel Varela e o seu equipo (en boa medida o mesmo que naquela altura)
queren aprobar un PXOM, cuxos últimos traballos de campo datan do ano 2007, nun contexto
socio-económico que mesmo semella que pasara un século e non pouco máis dun lustro. E, por se
este cúmulo de despropósito fose pouco, queren facelo ás presas e antes de que entre en vigor unha
nova  Lei do Solo, cuxo anteproxecto xa se coñecía desde hai tempo; e medida á que terán que
adaptar o PXOM poupando só o informe ambiental (6 meses). Outro exemplo, do desleixo e a
improvisación deste Goberno. 

En agosto de 2013 prodúcese unha nova mudanza lexislativa e ao ano seguinte a Xunta achega
outros 130.000€ para desenvolver un PXOM, feito que conduce a que Ildefonso Piñeiro solicite en
Televinte a rescisión do contrato coa empresa.  Esta recibe 8.000€ por mudar a data e remitir  a
Medio Ambiente o plano cando saben que non se axustaba á nova lexislación nin á nova realidade.
A empresa levaba xa 15 anos cobrando (1998-2013) sen ningún resultado para a  veciñanza de
Chantada.

Entre novembro e decembro desde 2013 ábrese o período de consultas sobre o PXOM de Chantada
tal e como anuncia a web da Consellaría de Medio Ambiente. A proba de que o proxecto era o
mesmo  que  o  aprobado  en  2009  está  quen  o  propio  documento  do  Anteproxecto  do  PXOM
contempla a creación de 3.813 novas vivendas a maiores das 5.819 existentes na vila e isto cando
desde  setembro  de  2008  a  borbulla  inmobiliaria  estourara  deixando  tras  de  si  un  ronsel  de
desemprego, precariedade, recortes e conversión –por arte de biribirloque– da débeda do IBEX-35
en Bonos do Tesouro e débeda pública. O propio documento, na súa páxina 7, recoñece que os datos
estatísticos están moi desfasados, sendo os máis recentes do ano 2007.

Calquera persoa obxectiva que escoite atención esta exposición cronolóxica e que non teña intereses
de parte convirá comigo en que se trata dunha descomunal estafa: da empresa, que leva 20 anos
recibindo fondos públicos para facer un traballo polo que ningún ente privado lle daría un
can; e do Goberno, que en 10 anos foi incapaz de apresentar o PXOM para a súa aprobación
inicial e logo aínda precisou outros 5 anos para traer o mesmo plano contra o que no seu día
fixo campaña política. 15 anos, como mínimo, precisou Manuel Varela para aprobar ás carreiras un
PXOM que nace vello, na véspera da entrada dunha nova Lei do Solo e con datos e diagnoses
desfasadas e inútiles para a realidade actual,  consagrando por se fose pouco un modelo de vila
caótico e irracional e non un modelo en círculos e en sintonía co urbanismo que se fai en cidades-



referencia como Pontevedra, con varios premios a nivel internacional. 

20 anos para non mudar nada. 2 décadas pagando por unha trapallada. E aínda así tivemos que
informarnos pola imprensa, pola web da Consellaría ou polo ex-concelleiro e no seu día tenente
alcalde Ildefonso Piñeiro. Porque por 3 veces sen éxito pedimos a documentación sobre o PXOM e
non a recibimos até o propio día da comisión nin está hoxe aquí o técnico municipal que ampara
este  PXOM  cun  informe  dunha  soa  cara  sen  poder  fundamentarnos  tampouco  na  comisión
informativa de urbanismo en base considera que a «calidade técnica» do PXOM é «suficiente» ou
porque «resposta de forma axeitada ás particularidades urbanísticas e de ordenación do territorio».
Lendo o informe previo á aprobación inicial emitido o 25 de xaneiro de 2016 o noso grupo non
queda nada convencido menos cando o técnico municipal emite semellante “informe”. 

Convocaron unha comisión sen remitir  ningunha documentación.  Tampouco nos xuntamos coa
empresa EPTISA para que nos aclarasen as nosas dúbidas ou formularlle o que consideramos erros.
E era vostede o que dicía na imprensa que quería consenso para o PXOM, cando o único que fai é
aplicar a maioría absoluta. Conviría refrescarlle a memoria, pois vostede pediu un novo prazo de
exposición após os 3 meses que deixara o Goberno que lle precedeu ou pediu unha xuntanza coa
empresa. 

Na  acta  da  sesión  plenaria  do  28  de  agosto  de  2009,  «o  Sr.  Varela  di  que  polo  menos  por
educación  e  cortesía  facer  unha  reunión  co  equipo  redactor  e  dar  explicacións  máis
exhaustivas  a  todos  os  concelleiros,  sobre  todo respecto  das  melloras  ou cambios  desde a
aprobación inicial do ano 2002. Tamén sinala que probablemente en poucos meses haxa que
adaptalo á nova lei do solo que está en tramitación, polo que conclúe afirmando que se van
abster». 

Xa ve que ironías ten o destino. O máis grave xa non é que faga o que criticou, senón que nin
saiban o que van aprobar. Na comisión do outro día moitas cuestións nin mas puido solventar
ningún representante do Goberno nin tampouco o técnico de urbanismo que, por certo, non podía
vir a este pleno tampouco a responder ás cuestións que se derivaran do estudo da documentación.

Pregunteilles pola ordenación dos montes e falaba en chinés. Pregúntenlle a EPTISA polo PXOM
de Sober e o artigo 217.4 que estabelece que  «en ningún caso se permiten plantacións de
eucalipto» e até o anteproxecto de lei da Xunta deixa a Chantada fóra dos territorios onde se pode
plantar esta especie invasora e devastadora da paisaxe.Cousas que explican porque a parte máis
dinámica  da  Ribeira  Sacra  está  en  Monforte  de  Lemos  e  en  Doade-Sober,  porque  alí  hai
representantes públicos que, mal que ben, algo fan. 

Como ían poder responderme a nada se recibiron a documentación o propio día da comisión, o
mércores 16? Ese mesmo día, saíndo ás 22 horas recibimos aínda a documentación para esta sesión
plenaria e non é un caso illado e novo, aínda que desta volta o volume sexa tan inxente que é
especialmente insultante.

Nesa comisión pedímoslle que o expoñan durante 3 meses, que estea a disposición do público na
Casa  da  Cultura  ou  en  calquera  espazo  público  accesíbel,  sen  barreiras,  e  axeitado  e
agardamos que o leven tamén ao rural coa suficiente publicidade. 

SOBRE A MEMORIA XERAL

Nesa comisión pregunteille pola previsión de 30% vivenda social que marca a lei e non sabían nin
do que lles falaba. Tranquilos xa o mirei eu. Se ollan a páxina 84 da memoria, feita no ano 2011 por
certo,  verán que lles fala  do artigo 47.11 da LOUG –a que tamén fai  referencia  o informe de



secretaría– e que marca un 30% para vivenda social da edificación residencial prevista. O volume
actual saben cal é? 2'22% E o que marca este PXOM saben cal é? 5%. Miren por onde este PXOM
–o nome venlle que nin pintado como superlativo de pexa– é tamén antisocial. Iso si, na páxina 84
contempla «acadar 11.000 vivendas en 18-20 anos» (2011-2031) a un ritmo de 142 novas vivendas
por ano.

E as zonas verdes  enviáronas todas ao pé do Asma cando a Confederación Hidrográfica deixa
claro que xa é un espazo protexido. Incluso o demoledor informe que recibiu este concello o 1 de
febreiro dicía que era un disparate reservar unha parte deses terreos á edificación. No entanto, no
centro da vila,  entre a praza de Santa Ana e o pavillón deixan un espazo de solo rural,  o que
incumpre descaradamente as DOT no relativo a evitar a urbanización difusa. O mundo ao revés. 

Se miran a páxina 86 da memoria verán como o artigo 47.1a) da LOUG reserva 15 m2 por cada 100
m2 edificábeis de uso residencial  a  espazos verdes.  O sentido disto é  crear  espazos de lecer  e
esparcemento ao pé das vivendas e non concentrar estas nas aforas da vila... porque para iso ímonos
esparcir ao Faro. Saben canto prevé este PXOM, con todo? 15'44% cáseque o mínimo, aínda por
riba de facelo mal.

Por  certo,  a  Confederación  e  a  Xunta  nos  seus  informes  advertían  que  non  se  xustificaba
axeitadamente a suficiencia do subministro e da depuración. Saben que fixo a empresa? Literatura
da mala para cubrir o expediente e, aínda así, na páxina 96 recoñece depuración insuficiente e que
non se garante axeitadamente abastecemento de auga se se dera ese incremento poboacional que o
PXOM calcula. Porén, o que deixan entrever é que no caso do subministro non pasa nada –porque
nin eles creen esa previsión na que empregaron o escenario demográfico máis optimista e elaborado
sen  ningún  rigor–  e  no  caso  da  depuración  seica  hai  unha  depuradora  xa  proxectada  que
imaxinamos se vai executar con fondos propios porque doutro lado non van vir. Unha risa.

No tocante  ás  zonas  públicas  ou  zonas  de  equipamento comunitario polas  que  preguntei  na
comisión informativa díxoseme que non había cando o artigo 47.1.b) da LOUG estabelece 5 m2 por
cada 100 m2. Porén, que sorpresa cando lin que o PXOM proposto contempla un 7'30% máis do
mínimo só. Neste tipo de zonas entran por certo cemiterios, campos da festa e casas da escola do
rural. Non saben nin o que van aprobar, nin as implicacións, alcance e consecuencias que ten.

O  INE de  2001,  para  Chantada,  contemplaba  que  das  5.968  vivendas  existentes  21% estaban
baleiras (máis de 1.000 vivendas baleiras). O PXOM contempla que se ocupe a metade até 2031
(alén das 142 vivendas novas por ano que se van construír, seica). Pois acórdense do que hoxe lles
digo. Lonxe de decrecer esa cifra do 21% (hoxe xa é moi superior) vai aumentar porque moita desa
vivenda respondeu a  un momento  específico e  irrepetíbel  de  borbulla  inmobiliaria  e  dinámicas
demográficas xa superadas. O aforro do medio rural e a súa capacidade de inversión evaporáronse e
a crise galopante liquidará definitivamente o rural.  Na páxina 82 dísenos que o concello contará
con  11.915  vivendas,  das  que  33'50% serán  nova  vivenda.  Ou  sexa  unha  taxa  análoga  de
cremento ao boom inmobiliario. Isto non se sustenta de ningunha maneira.

Iso  si,  a  palabra  reahibilitación raramente  aparece  neste  país  das  marabillas  e  a  eficiencia
enerxética das  vivendas  nin  se  menciona  unha  soa  vez.  Tampouco  se  recollen  na  normativa
urbanística,  até onde fomos capaces de consultar,  as limitacións estabelecidas nas DOT para as
actividades de turismo rural localizadas en solo rústico especialmente protexido.

Previsións ridículas e disparatadas a pesares de que a demografía é a que é. Entre 2001 e 2013 o
concello perdeu 1.116 habitantes que no medio rural chega a taxas anuais acumulativas de -3% en
canto o núcleo rural medraba a un ritmo de 0'50% cunha reserva de vivenda baleira que o propio
PXOM  cifra  en  máis  do  20% e  que  se  achega  no  conxunto  do  termo  municipal  ao  40-50%



tranquilamente.   Aínda  na  previsión  máis  optimista  (p.  31),  pola  que  se  guía  este  PXOM
torticeiramente, a poboación situaríase en 4.900 habitantes na vila (por certo as DOT marcan 5.000
para poder manter a nosa condición de cabeceira do sistema urbano intermedio algo que poden pór
en relación co tema das fusións). Entón a que vén isto? Pois a que é un simple artificio contábel,
mais necesario para xustificar 3.104 novas vivendas e de paso tomarlle o pelo ao persoal. 

Porén se en 2008 había 416 desempregados en 2013 con menos poboación xa eran máis de 600. A
migración da xente moza disparábase cunha medida de idade situada en 50 anos. Imos medrar así e
construír máis de 100 vivendas por ano? Un desemprego que, por certo, no sector primario supuxo
entre 2001 e 2011 un incremento de 22'12%, antes da depresión que padece hoxe o sector, e unha
perda de 20'30% das hectáreas traballadas, que pasaron das 12.963 do ano 1999 ás 10.332 de 2009.

E no tocante ao desenvolvemento industrial cuestiónase, desde o Instituto de Estudos do Territorio
e desde outros organismos públicos ligados á Xunta de Galiza, que tendo un polígono se fagan as
reservas que aparecen por aí a tal efecto e que xa sabemos para que son... todo moi ben mais que
pasa cos centos de veciños que, en consecuencia, verán como se mantén como solo rústico o espazo
céntrico entre Santa Ana e o pavillón sen poderen ter unha saída alternativa, etc.?

[Neste momento pídesenos que vaiamos acabando e indicamos que imos abreviar si]

Tampouco se observa neste PXOM o disposto polo artigo 86 do RDL 781/1986, de 18 de abril,
onde se estabelece que as entidades locais deben elaborar un inventario de todos os bens e onde
deberían incluír os camiños públicos, algo esencial tamén para desafectacións que tantos problemas
teñen xerado aínda  recentemente.  De feito,  os  PXOM actúan múltiplas  veces  como probas  de
titularidade pública dos camiños para o que deben aparecer no instrumento con algunha categoría de
clasificación. Este concello non ten inventario de camiños para incorporar porque non o elaborou
previamente para incorporar ao PXOM.

SOBRE A MEMORIA ECONÓMICA

[Xa comeza mal, analizando as contas do concello a partir dos orzamentos de 2008, 2009 e 2010.
Desde aqueles anos chegou o Plano de axuste e os recursos son moi diferentes aos daquel entón, así
como a asignación dos mesmos. A análise da facenda local é moi abstracta, desas que mudando
dúas palabras podes pór hoxe no PXOM de Chantada e mañá no de Fisterra].

Totalmente disparatada. A memoria económica di que Chantada recibirá máis de 5 millóns de euros
en solo edificábel gratuíto para vivenda social (naturalmente polos valores irreais de 2008). Tamén
di que subirá o ICIO, a taxa de solicitude de obra, a licenza de 1ª ocupación (200.000€) e que as
3.992 novas vivendas que se van construír traduciranse en 7.485.000.000€ Por outras palabras, este
PXOM vai reportar 12.685 millóns de euros ás arcas municipais. Un insulto á intelixencia. E a
maiores a suba do IBI (o catastrazo aí acertaron mais non polo aumento das vivendas senón porque
os establos  e  pallares pasaron a  tributar  como se estivesen no Paseo da Castellana por anda o
mininistro Montoro), do IAE, o imposto sobre vehículos, as maiores transferencias da PIE, Xunta e
do POS polo aumento de poboación...  

Unha diagnose delirante para xustificar que o PXOM se  autofinancia, xa que tería gastos (p. 14)
polos que preguntei na comisión e tampouco se me soubo responder. O concello como institución
tería que facerse cargo da execución de 90'58% das zonas verdes (e o seu mantemento), novas vías
e estradas (10'93%) e o PEP do que aínda non fixeron nada (26.69%). En total 1.957.000€ que xa se
di que o concello non pode afrontar, mais que se financiarían coas previsións anteriores. As contas
da leiteira para facer fronte un gasto de 139.785'71€ por ano. Isto é o que vostedes ditaminaron
na comisión que se vai aprobar hoxe.



En conclusión, e xa remato, Chantada xa tiña moitas pexas: a crise do sector lácteo; a migración da
mocidade, nomeadamente da máis formada; o abandono do rural e o avance do deserto verde; a
posición periférica no turismo da RS; altas taxas de desemprego e exclusión social... sobre todo,
Chantada xa contaba coa inmensa pexa da incapacidade crónica do Goberno de Inta sempre tarde,
mal e arrastro. Tiñamos, pois, moitas pexas, agora temos tamén un PXOM. Non conten con nós.


