
Ao concello de Chantada

Alegacións de Por Chantada-CUP 

ao PXOM

Antom Fente Parada, portavoz do Grupo municipal Por Chantada-CUP, con DI 33546652-W e

con enderezo, a efectos de notificación, en Outeiro, 4, Santa Cruz de Viana; CP 27519 formulo en

representación  do  meu  grupo  as  seguintes  ALEGACIÓNS ao  Plano  Xeral  de  Ordenación

Municipal, doravante PXOM, ante o concello de Chantada dentro do prazo estabelecido a tal efecto.

ALEGACIÓNS
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PRIMEIRA.- Adaptación á nova Lei do solo

É discutíbel o procedemento seguindo polo Goberno de Inta en Chantada aprobando un

PXOM na véspera  da entrada en vigor  na nova Lei  do solo da Galiza.  Póupase o informe de

impacto ambiental ben é certo, mais xunto ás graves eivas que apresenta esta proposta de PXOM

conducen a que vaia ser substancialmente modificado polos preceptivos informes sectoriais co cal

se subtrae da participación pública e do dereito á alegación da veciñanza o texto real que finalmente

pode ser aprobado.

Amais, o PXOM actualmente redactado en fase de aprobación inicial lonxe de dar unha

resposta á problemática urbanística do noso concello limítase a darlle cobertura a un urbanismo que,

como  ben  recollen  os  redactores  na  súa  memoria,  se  por  algo  se  caracterizou  foi  pola  súa

discrecionalidade e pola ausencia de defensa do interese público. Neste sentido, o planeamento que

se propón non achega solucións á realidade urbanística de Chantada, mais, pola contra, segue a ter

como  principios  reitores  as  directrices  e  criterios  que  definiron  a  actuación  neste  campo  dos

diversos gobernos locais conservadores. 

A CUP demanda unha mudanza de rumo na política urbanística para o que se precisan

mudanzas substanciais no PXOM a comezar polos criterios e directrices que se recollen na memoria

e que informan a ordenación proposta.

SEGUNDA.- Defientísimo proceso de exposición ao público

A comisión informativa de urbanismo previa ao pleno extraordinario en que foi aprobado o

PXOM,  cos  únicos  votos  favorábeis  de  Inta,  celebrouse  sen  contar  a  oposición  con  calquera

documentación relativa ao PXOM facéndose entrega dun DVD na propia comisión, na que non se

contou con ningún membro da empresa EPTISA e onde o propio Goberno e técnico municipal

(arquitecto) descoñecían aspectos esenciais do mesmo. 

Con anterioridade non nos foi facilitada calquera información ou reunión explicativa coa

empresa a pesar de que preguntamos en varios plenos por esta cuestión e fixemos rogos pedindo

que  se  nos  informara  coa  suficiente  antelación  dado  o  inxente  volume  de  documentación  e  a

relevancia dun PXOM. Tampouco en todo o proceso se nos facilitou un mapa completo e  coa

suficiente  calidade  do concello e  da vila,  nin en formato papel  nin electrónico  sendo a última

comunicación recibida na sesión plenaria ordinaria de xullo por parte do alcalde Manuel Lorenzo

Varela que, segundo a empresa,  «estaba na web», extremo cuxa falta de veracidade é doadamente

comprobábel.

Consideramos relevante lembrar tamén que na acta da sesión plenaria do 28 de agosto de
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2009 recóllese o seguinte sobre o exposto daquela polo actual alcalde: «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». Esclarecedor cando menos. 

  No  pleno  extraordinario  en  que  se  aprobou  inicialmente  este  PXOM  (18/03/2016),

celebrado aproximadamente após 72 horas da comisión e sen a presenza do técnico municipal nin

de ningunha persoa cualificada e coñecedora dos aspectos técnicos do plano, requiriu un grande

sacrificio persoal de varios integrantes de Por Chantada para desmembrar o PXOM e decatarnos das

fondas eivas que contén. Non foi do agrado do equipo de Goberno ouvir datos que inclúe o propio

PXOM como a disparatada previsión  demográfica ou a  súa  memoria económica.  A maiores,  o

PSOE  abandonou  o  pleno  en  sinal  de  protesta  pola  escasa  marxe  e  as  formas  de  entrega  da

documentación e o PP referiu as mesmas caixas por incapacidade para fixar posición ou postura con

tan escasa marxe para estudar a nova proposta. Tal descoñecemento é extensíbel aos concelleiros da

equipa de goberno que se pronunciaron a favor nalgún caso sen coñeceren a maior parte deste

PXOM.

Entón, podemos afirmar que o pleno adoptou un acordo sen coñecer realmente o contido do

que estaba aprobando aplicando simplemente as mecánicas de disciplina de voto partidarias e sen

contemporizar que se estaba aprobando e as consecuencias e alcances que ten sobre a cidadanía á

que nos debemos como representantes escollidos democraticamente por sufraxio universal.   

A  documentación  do  PXOM  desde  a  publicación  no  DOG  da  aprobación  inicial

(07/04/2016)   non se  subiu   ao  site  do  concello  até  o  día  25  de  maio  rematando o  prazo  de

alegacións o día 7 (ou o 8, segundo a quen se lle preguntase no concello). A pesar de sucesivas

preguntas e peticións deste grupo en pleno, informal e mais formalmente por rexistro en escrito

conxunto subscrito polos grupos PP, PSOE e Por Chantada-CUP de 30 de maio de 2016 pedindo

ampliar  o  período  de  exposición  dadas  estas  graves  deficiencias  e  que  se  reduciu  ao  mínimo

contemplado pola lexislación de aplicación (dous meses). O propio día 7 de maio ás 13:00 horas

non se sabía se se ía ampliar ou non o prazo, dicindo que dependía do secretario e de asinar o

decreto chegando este ás 14 horas, ou sexa fechado xa o rexistro e sen comunicación previa de

ningún tipo que dese certeza aos cidadáns de que podían preparar mellor as súas alegacións ou

estudar mellor o PXOM e as diversas casuísticas. 

Tal é así que o xornal La Voz de Galicia deu conta do alude de alegacións que se recibiron a

última hora no feche do prazo ordinario sen aínda ter  anunciado publicamente que a Xunta de
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Goberno Local do día 7 pola tarde ía ampliar o prazo. E tampouco se lle comunicou formalmente

aos grupos que solicitaron ampliar o prazo tendo que informarnos polo devandito xornal. A promesa

de facer actos explicativos polas parroquias sobre o PXOM é a enésima promesa incumprida e

nunca chegaron a celebrarse. En todo este tempo, de marzo a agosto, a empresa EPTISA non estivo

en máis dunha ocasión nun acto público aberto para solventar dúbidas, diferenza do acontecido

noutros concellos. 

Tampouco se subiu toda a documentación á páxina, simplemente planos de áreas: ningún

plano xeral da vila e do concello, nada da normativa, nin unha soa das memorias... Xustamente

cando  o  concello  está  inmerso  na  creación  dunha  sede  electrónica,  adhesión  a  portais  de

transparencia...  e  publicamente  maniféstase  a  prol  da  participación dos  administrados  mediante

ferramentas telemáticas. Papeis mollados e simplemente cumprir  coas esixencias da lexislación,

mais  en  absoluto  se  acredita  en  nada  disto  como os  feitos  corroboran  unha e  outra  vez,  para

desgraza de todas e todos e non só da minoría maioritaria de Inta.

Desta arte, o único acto que se fixo explicativo do PXOM coa empresa EPTISA para os

concelleiros  fíxose  un  luns  ás  16:00  horas  e  ás  18:00  horas  para  o  resto  da  cidadanía  cunha

participación  inferior  ás  40  persoas  nun  concello  de  máis  de  8.000  habitantes.  Tampouco  se

axustaron  actos  explicativos  nas  parroquias  como  tanto  na  comisión  como  no  pleno  se

comprometeu Manuel Lorenzo Varela a petición deste grupo (e aínda no pleno ordinario de xullo

perante  unha  pregunta  da  voceira  socialista),  faltando  pois  á  palabra  dada  máis  unha  vez,  e

anunciando que se farían cando se sae na imprensa dicindo que se vai ampliar o prazo o día 8 de

xuño. 

De feito,  os  únicos  actos  informativos  merecentes  dese  nome foron os  organizados por

asociacións  de veciños,  como a de Santa Vicente de Argozón, cos escasos medios  propios  e  o

coñecemento parcial que poden ter dun plano xeral, ou por parte de partidos da oposición como o

PSOE e Por Chantada para o que se contou con avogados e arquitectos que, no caso da CUP,

partillaran a  diagnose sobre  as  eivas  e  deficiencias  fondísimas que apresenta este  PXOM. Nas

parroquias  algúns  veciños  fixéronse  cos  planos  dos  núcleos  rurais  e  foron  explicando  como

puideron, nomeadamente onde existe un tecido asociativo non fagocitado e independente. Substraer

dos cidadáns o coñecemento e a información básica e técnica de rigor sobre un instrumento de

ordenamento cuxa vixencia se espallará durante décadas é a todo ponto impresentábel e debería

facer reflexionar ao Goberno se lles gostaría que obrasen así de seren eles os afectados. A empatía é

unha cualidade humana que evita caer na barbarie.

Tampouco se recoñece por parte da veciñanza o resumo executivo que delimite os ámbitos

nos que a ordenación proxectada altera a vixente, cun plano da súa situación, e o seu alcance nin se
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facilitou un mapa integral e moito menos este resumo aos concelleiros da Corporación incumprindo,

en consecuencia, o artigo 11.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2008.

Por se isto fose pouco, documentación exponse no primeiro andar da casa do concello, que

non é accesíbel  para persoas  con mobilidade reducida,  sen dispor  no horario de exposición de

persoal, moito menos cualificado, para explicar axeitadamente as demandas e dúbidas dos cidadáns.

Tal e así, que hai deficiencias serias que van repercutir directamente na veciñanza e das cales neste

momento non é consciente o groso da poboación, que dito sexa de paso non tivo ningunha canle de

participación desde a anterior exposición inicial no ano 2009 en que se apresentaran máis de 900

alegacións nunha exposición que durou 3 meses,  desde o primeiro día na páxina e na Casa da

Cultura accesíbel a todas as persoas. Tampouco a empresa asistiu periodicamente, publicitándose

como é debido esas visitas, para solventar as dúbidas das veciñas e veciños, como mal que ben se

tentou facer no concello limítrofe de Taboada cuxo PXOM tamén está en exposición inicial. 

A CUP entende que un planeamento eficaz, pensado para o presente e o futuro e non para o

pasado,  significa  unha  mudanza  de  vontade  política  que  pase  por  entender  a  elaboración  do

planeamento como un proxecto colectivo que garanta a participación dos particulares e entenda o

urbanismo como unha disciplina de carácter transversal que afecta ao conxunto das esferas locais e

de xeito moi particular á calidade de vida; que sitúe o público e a defensa do interese xeral como

principio reitor da política; que desenvolva a ordenación do territorio facendo efectivo o reparto de

cargas e beneficios; que non clasifica solo atendendo a criterios de mercado ou do parcelario senón

en función do interese xeral; e que dea resposta aos problemas centrais dos administrados que, no

caso de Chantada, é o acceso a unha vivenda digna –dereito recollido na CE de 1978–, a fixación de

poboación –nomeadamente no eido rural– e o deseño, formulación e planificación de estratexias

para o desenvolvemento económico sustentábel ligándoo ás potencialidades do sector primario e a

xeración de valor engadido, para alén dos sector servizos que a vila ofrece e o reforzo do turismo.

Que no ano 2016 se faga unha aprobación inicial cáseque con nocturnidade e aleivosía e

unha “exposición” pública tan cuestionábel e deficiente non só deslexitima o PXOM, instrumento

fundamental da administración local que debe ser referendado cunha ampla participación cidadá xa

na  fase  da súa elaboración,  senón que  retrata  a  quen emprega estes  métodos  impropios  dunha

democracia madura. Algo ben feito e do que se estea satisfeito non se esconde nin se aproba ás

carreiras.

TERCEIRA.- Solo de uso terciario (solo urbanizábel delimitado)

Non  se  xustifica  axeitadamente  a  clasificación  e  categorización  do  solo  urbanizábel

5



delimitado para uso terciario, denominados SUD-R1 e SUD-T1, na anterior exposición inicial como

solo urbano urbanizábel. De feito, a veciñanza de sectores da Avenida de Monforte e contiguos

refiren que a mudanza é por intereses dun dos concelleiros do equipo de Goberno que ten alí terreos

(polo que mesmo é cuestionábel ao mudar a cualificación do solo a súa participación da votación

plenaria)  e  contraria  a  súa  vontade  xa  que  pagaron  para  dispor  dos  servizos  do  solo  urbano

consolidado no seu día e pagando sempre a  contribución como IBI urbano polo que se senten

estafados. Dunha banda, volve pór no foco o déficit de participación pública na toma de decisións

deste PXOM e doutra banda é tamén pouco acreditado como se vai desenvolver o SN-V1 dado o

carácter totalmente irreal e pouco desenvolvido da memoria económica.

Amais, segundo a determinación 3.1.5. das DOT o PXOM debe estabelecer as condicións

para intervir na actual dispersión do asentamento, procurando a compactación e clasificación para

acadar novas centralidades urbanas. É incomprensíbel delimitar estes espazos como solo de uso

terciario en canto no centro do da vila se exclúe da malla urbana o terreo comprendido entre o

polideportivo  municipal  e  a  praza  de  Santa  Ana  que  aparece  agora  como  solo  rústico  non

urbanizábel.  Non parece coherente, por exemplo, coa determinación 3.1.2 das DOT que estabelece

que  «unicamente poderán ter  a consideración de ámbitos aptos para o desenvolvemento urbano

aqueles solos que reúnan os requisitos de necesidade e idoneidade e que de acordo coa lexislación

urbanística, sexan clasificados como solo urbano ou urbanizábel».

A proposta dos solos terciarios SUD-T1 e SUD-R1 ocupan unha zona periférica da vila en

contacto con zonas de baixa ou nula ocupación sen que estea suficientemente acreditada a súa

necesidade  á  vista  da  grandísima  cantidade  de  espazos  baleiros  en  solo  urbano  que  poderían

dedicarse  a  este  fin  e  do  decrecemento  demográfico.  A  transformación  urbanística  do  solo

urbanizábel  en  urbano  comporta  o  cumprimento  das  obrigas  do  artigo  22  da  LOUG  debendo

acreditarse a completa execución da urbanización.

A área de solo rústico e SUD-T1, sen terse desenvolvido en absoluto desde entón e sendo

periferia da malla urbana, xa figuraba como parte do Programa de actuación urbanística no S.U.N.P.

nº 3 (BOP 10/08/1994) do Plan Xeral de Chantada na modificación do PXOU de 19851. O que se

fixo agora foi reverter  solo urbanizábel a rústico e pasar solo rústico a urbanizábel delimitado para

uso terciario, ao tempo que no centro da vila se mantén unha bolsa de solo rústico por riba de Santa

Ana, o cal resulta incoherente e só pode responder a motivacións e intereses particulares que defiren

do interese xeral e público e se sitúan, contra toda lóxica, por riba deste.

1 
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/CHANTADA/docume
nts/5032PL001.JPG 

6

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/CHANTADA/documents/5032PL001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/CHANTADA/documents/5032PL001.JPG


Por último, SUD-R1 podería agravar os problemas de borde da contorna visual da vila,

nomeadamente  pola  visibilidade  que  oferece  desde  a  N-540 non  figurando  neste  PXOM unha

análise rigorosa sobre a pertinencia, tamaño e deseño concreto de trazados e acabados. O mesmo

mutatis  mutandis é  aplicábel  a  SUD-T1  favorecendo  trazados  e  bordos  irregulares  de  difícil

integración na paisaxe.

CUARTA.- Exceso de solo urbano non consolidado ou solo urbanizábel

O actual PXOM contempla un exceso de solo urbano non consolidado, especialmente tendo

en conta o solo urbano delimitado existente,  a  elevada porcentaxe de vivenda baleira  existente

hogano na vila de Chantada (máis de 1.000 vivendas) ou as avasaladoras reservas de solo para

edificación residencial unifamiliar. Novamente estamos perante un escenario inopinado onde o solo

urbano non consolidado vai  seguir  sen desenvolverse  –con maior  razón ao  espallar  ao ser  das

principais  vías  solo  urbanizábel  para  vivenda unifamiliar,  terciario,  etc.–,  mais  ten  un  impacto

económico nos petos dos propietarios que non se corresponde coa realidade. 

Non se axusta ao noso entender axeitadamente cos artigos 2 e 10.1.1) do RDL 2/2008, de 20

de xuño,  texto refundido da Lei do solo e coas determinacións 3.1.2 e 3.1.4 das DOT sobre as

previsións de novos desenvolvementos urbanísticos, fundamentadas na necesidade real de ocupar

zonas que reúnan os requisitos de idoneidade e necesidade de atender ás demandas razoabelmente

previsíbeis de acordo cos condicionantes demográficos e socioeconómicos.

É de lamentar que este PXOM non se centre en potenciar a capacidade produtiva e en coidar

e preservar o existente senón en previsións faraónicas e afastadas da realidade na pior liña, dito sexa

da paso, dos abusos urbanísticos do pasado e coa mesma mentalidade que nos conduciu a esta

situación  de  complexa  resolución.  Aínda  que  sexa  lapalisada  convén  lembrar  que  as  mesmas

solucións  ineficaces  e  contraproducentes  de  onte  só   terán  como  consecuencia  agudizar  os

problemas xa enquistados de hoxe.

En 2015 había só na vila 8.000 vivendas. Isto significa, nunha estimación conservadora,

capacidade para 16.000 persoas, sendo a poboación actual de 8.400 habitantes en todo o concello e

perdendo cada década máis de 1.000 habitantes (entre 2001 e 2013 1.116 segundo a memoria do

PXOM).  Amais,  o  núcleo  de  Chantada  contaba  segundo dados  do  INE en 2001 con só  4.413

habitantes e dispondo de suficiente vivenda baleira como para absorber o crecemento marxinal  que

este núcleo experimenta (e que non se vai manter sequera durante o período de vixencia deste

PXOM). 

Hai que engadir, igualmente, que nos últimos anos a media de licenzas de construción foi
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unicamente de 6 por ano cando as previsións do PXOM son máis de 100 vivendas por ano nas

próximas dúas décadas, un disparate que só se explica como xustificación dunha previsión excesiva

de solo e como estratexia para inventar unha memoria económica que permita defender que este

PXOM é autofinanciábel para as arcas públicas, o cal evidentemente é unha falacia.

A realidade, daquela, é moi outra e xustificar a clasificación de solo urbanizábel prevendo

que os edificios  existentes non vaian esgotar  a  súa edificabilidade máxima é aventurado se na

normativa proposta non se produce unha redución xeral de alturas máximas permitidas en relación

coas vixentes, aspecto do que, sexa como for, non se deu cumprida información aos afectados. O

certo é que a edificabilidade máxima permitida polo PXOU non foi esgotada en 30 anos de vixencia

nin nada convida a pensar que así vaia ser doravante.

Non ten ningún sentido contemplar a maior parte do solo urbano consolidado do actual

PXOM cando desde a exposición inicial de 2009 non se desenvolveu absolutamente nada. Moitos

destes sectores, se obviamos a ausencia total e absoluta de demanda e as dinámicas demográficas e

económicas da comarca, teñen unha máis que dubidosa viabilidade. Por non dicirmos directamente

que é a todo ponto contraproducente o seu desenvolvemento por concorreren circunstancias como

unha  desastrosa  malla  urbana  en  forma  de  araña  e  non  radial;  encontrarse  ao  carón  do casco

histórico e/ou por teren unha accesibilidade e acceso a servizos máis que dubidosa D1-AR-01,  D1-

AR-02, D1-AR-12, D1-AR-09, D1-AR-10, D1-AR-06 (entre outros exemplos).

Estas e outras alegacións que formulamos poñen en cuestión que o PXOM teña uns fins

congruentes co que nel se dispón e moito menos que se adapte ás características e complexidade

urbanística do territorio do concello de Chantada.

QUINTA.-  Exceso  de  solo  para  edificación  residencial  unifamiliar  (RU)  e  moi  deficiente

distribución do mesmo

En relación co anterior, outros sectores poderían empregarse para vivenda unifamiliar (RU)

suprimindo as actuais previsións que levan a malla urbana alén da curva do peto das ánimas de

Centulle  ou  até  Basán  Pequeno  aprofundando  nun  modelo  urbanístico  terceiromundista  e

encarecedor  de  servizos  nun concellos  que  confronta  xa  serios  problemas  de  sobrecustos  pola

dispersión e  o envellecemento na oferta  de servizos  públicos,  repercutindo no gasto público e,

nomeadamente, no gasto público social; e polo mantemento dunha rede de infraestruturas que non

se pensou para un período de perda de transferencias pola baixada demográfica e crise, tamén da

facenda  local  sometida  a  draconianas  medidas  dun  plan  de  axuste  que  imposibilitan  o

desenvolvemento do PXOM, na parte que lle toca á administración local, ao menos nos primeiros
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anos de vida do mesmo. 

En consecuencia, tendo en conta a previsión de ampliación de núcleos rurais e o até agora

exposto,  propomos  suprimir  RU  sen  prexuízo  de  recoñecer  o  xa  existente  naturalmente.  En

concreto: a totalidade na estrada de Lugo; gran parte da reserva xunto ao Poboado de Fenosa; todo o

reservado no vial SE-V3; parte da reserva feita en Marín, especialmente onde non existen viais e

equipamentos axeitados; a totalidade en dirección Centulle ao ser do vila SE-V8. 

Sería bo, para recoller o existente, deixar unha franxa de RU apenas ao norte do pazo de

Pousada (camiño do Carneiro) sempre que se compute na memoria económica a necesidade de

implementar saneamento e abastecemento de augas. O mesmo acontece nas marxes do camiño de

Basán Pequeno entre a rúa SE-V1 e o núcleo rural de Basán Pequeno. 

Porén, podería cualificarse como RU solo que até o de agora aparece como solo urbano non

consolidado, por ficar integrado mellor na malla urbana e por semellar máis doado a xustificación

de previsión de solo para RU no contexto actual que, con todo, segue a ser en termos globais, moi

excesiva.  Sería  o  método  máis  eficaz  para  potenciar  a  consolidación  de  tecidos  urbanos

preexistentes,  concentrando  as  posibilidades  de  edificación  nas  zonas  baleiras  interiores  ou

intersticiais e non potenciando a expansión lineal ao ser das estradas radiais. Para desenvolver os

espazos  intersticiais  baleiros  é  fundamental  deixar  para  momentos  posteriores  novos

desenvolvementos urbanísticos periféricos dos que abusa este PXOM e que, na hipótese de seren

necesarios, poderían desenvolverse mediante modificacións puntuais a posteriori.

Xa que logo, propomos pasar de solo urbano non consolidado a RU os seguintes sectores ou

parte deles deixando reserva para zona verdes e libres e equipamentos e servizos:, D1-AR-05, D1-

AR-07,  D1-AR-08...

SEXTA.- Exceso de previsión de crecemento do parque residencial en solo de núcleo rural

A pesar de ser requirimento efectuado pola Administración autonómica nos seus informes á

aprobación inicial non se xustifica co debido rigor a previsión de crecemento do parque residencial

en solo de núcleo rural e en solo urbanizábel de uso residencial (RU). O número de vivendas totais

prevé  aumentar  a  capacidade  residencial  nas  36  parroquias  do  concello,  a  pesar  de  evolución

demográfica e de que só a vila e dúas parroquias estremeiras atraen poboación ao exercer a vila de

Chantada como cabeceira comarcal medrando só a parroquia de Santa Mariña de Chantada. Sen

esquecermos a evolución demográfica do concello de Chantada: 10.002 persoas en 1998, 9823 no

ano 2000, 8.951 no ano 2010, 8.553 no 2014 e pouco máis de 8.400 en 2015.

Así pois, o PXOM aprobado inicialmente cos únicos votos favorábeis de INTA (44% do
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voto emitido nas eleccións locais de maio de 2015) incumpre as determinacións contidas nas DOT,

concretamente  as  epígrafes  3.1.4.  e  3.1.15a)  e  b)  e  b)  do  bloque  1,  aliña  4,  denominado

“Determinacións” e do artigo 2 do TRLS ao non fundamentar as súas previsións nunha diagnose

xustificada  da  necesidade  de  novas  vivendas  no  seu  horizonte  temporal  que  teñan  en  conta  a

realidade da recente evolución do parque de vivenda e as tendencias da demanda, así  como as

dinámicas demográficas reais do concello de Chantada. 

A delimitación dos núcleos rurais faise con amplas expansións dos núcleos orixinarios que

en moitos casos non teñen xustificación algunha. Lembramos que a delimitación e ordenación dos

núcleos rurais debe favorecer un crecemento congruente coa súa morfoloxía histórica, unha correcta

integración coa paisaxe da contorna, para alén de ser incoherente prever grandes expansións cando

existe  un  retroceso  demográfico  e  un  envellecemento  acelerados  polo  que  o  congruente  sería

apostar pola conservación e recoñecemento do xa existente salvo excepcións moi puntuais. Esta

expansión inxustificada  só  trae  consigo un cobro  de  IBI urbano por  terreos  que nunca  se  van

edificar  co  conseguinte  enriquecemento  indebido  da  administración  pública  en  detrimento  da

cidadanía do medio rural e sen que este fose informada co debido rigor e tino do impacto desta

medida. Por norma xeral, a totalidade dos núcleos rurais recoñecidos por este PXOM apresentan un

exceso de  solo para  a  súa  ampliación,  nalgúns  casos  mesmos  multiplicando a  súa  extensión  e

capacidade actual o que é, a todas luces, excesivo.

A  memoria  xeral  na  páxina  13  estabelece  que  «no  período  2001-2013  a  poboación

experimentou un decrecemento en números absolutos de 1.116 habitantes, e continúa decrecendo na

actualidade. (...) En todas as parroquias se detecta unha lixeira recesión no crecemento, a excepción

da capital municipal». O desexábel sería delimitar os núcleos rurais contando cos seus habitantes e

adaptándose ás súas necesidades  e peticións  previa información das  vantaxes  e  inconvenientes.

Extremos  totalmente  lóxicos  tendo en  conta  o que  leva  percibido  EPTISA por  este  PXOM de

fondos públicos que anda por volta dos 900.000€ por un traballo con amplas e graves deficiencias. 

SÉPTIMA.- Inviabilidade económica e ausencia de informe do interventor municipal

A memoria económica analiza as contas do concello a partir dos orzamentos dos anos 2008,

2009 e 2010. Son anualidades onde os efectos da crise aínda non se deixaran notar con forza e

previos ao sometemento da facenda local a un Plano de axuste aínda vixente. Amais, 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.

A memoria di que Chantada recibirá máis de 5 millóns de euros en solo edificábel gratuíto
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para vivenda social (imaxinamos que polos valores irreais de 2008), que subirá o ICIO, a taxa de

solicitude de obra, que a licenza de 1ª ocupación vai xerar 200.000€ e que as 3.992 novas vivendas

que  se  van  construír  reportarán  7.845.000.000€.  Por  outras  palabras,  a  empresa  EPTISA e  o

Goberno  dan  por  bo  que  este  PXOM  vai  reportar  12.685.000.000€  ás  arcas  municipais,  un

verdadeiro insulto á intelixencia e que non se ampara en informe algún da intervención que avale ou

pondere estes datos.  E a maiores sen cuantificar disponse suba do IBI,  do IAE, imposto sobre

vehículos, maiores transferencias polo aumento de poboación da PIE, da Xunta e do POS (cando

descende da poboación aceleradamente e a medida de idade se sitúa nos 50 anos).

O artigo 60.3 da Lei 9/2002 estabelece que «O plano xeral de ordenación municipal conterá

unha  avaliación  do  custo  de  execución  dos  sistemas  xerais  e  das  actuacións  previstas,  con

indicación  do  carácter  público  ou  privado  da  iniciativa  de  financiamento,  xustificando  as

previsións que cumpra realizar con recursos propios do concello. No suposto de que se lles atribúa

o  financiamento  a  administracións  ou  entidades  públicas  distintas  do  municipio,  deberá

acreditarse a conformidade delas». Para a CUP a memoria económica do PXOM debe estabelecer o

custo total  de execución do mesmo coa parte que achegan os particulares ás arcas municipais e o

restante que achegan outras administracións sempre e cando existan compromisos de investimento.

Non  semella  razoábel,  por  exemplo,  falar  dunha  nova  depuradora  para  xustificar  as  eivas  ao

respecto actuais, que un desenvolvemento do PXOM multiplicaría, cando non existe compromiso

financeiro firme de ningunha administración para ese proxecto nin o concello dispón dos recursos

para facelo de conformidade co artigo exposto ut supra.

Unha diagnose delirante para xustificar que o PXOM se autofinancia. Os gastos que xeraría

(páxina 14) e polos que este grupo preguntou na comisión e na reunión co equipo redactor non se

souberon xustificar nin concretar e están, ao noso xuízo, infravalorados. Segundo o propio PXOM,

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 recoñece o PXOM que o concello de Chantada non pode afrontar con

fondos propios, mais que se financiaría coas previsións anteriores. As contas da leiteira para facer

fronte a un gasto anual real de 139.785,71€.

En consecuencia: 

a) o Goberno e a empresa comenten unha irresponsabilidade total aprobando un PXOM inviábel

amparado por iso nesta memoria económica totalmente irreal; 

b) non se entende como unha empresa que leva recadado pola redacción do PXOM sobre 900.000€

non sexa capaz de elaborar unha memoria económica que se axuste minimamente á realidade;

c) ao non elaborarse un informe desde a intervención a oposición e a cidadanía só reciben, sen
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contrastar e sen probas empíricas de ningunha caste,  a memoria económica elaborada por unha

empresa privada con intereses manifestos de parte co cal actúa de condicionante e induce ao engano

ao conxunto dos cidadáns e tamén dos representantes políticos que deben referendar ou non co seu

voto en pleno o PXOM.

Este  feito  é  suficiente,  xa  que  logo,  para  solicitar  a  nulidade  total  do  PXOM actual,  a

necesidade de modificalo substancialmente, abrilo a unha participación real da cidadanía da súa

elaboración e a un período de exposición pública axeitado e rigoroso. De feito, este PXOM non

garante a coherencia interna das determinacións urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da

ordenación proposta. Tampouco o equilibrio dos beneficios e cargas derivadas do PXOM entre as

distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o volume edificábel e os espazos libres públicos

de cada ámbito de ordenación e a participación da comunidade nas plusvalías xeradas en cada área

de reparto que son, a todas luces, excesivas.

OCTAVA.- Nulidade da clasificación de solo urbano por infracción do artigo 16 da Lei 2/2016,

do 10 de febreiro, do Solo de Galiza que aínda é máis rigoroso que o análogo artigo 11 da Lei

9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza

O  anterior  acreditamos  que  pode  ser  de  aplicación  a  practica  totalidade  dos  ámbitos

clasificados como solo urbano non consolidado, por exemplo: D1-AR-01, D1-AR-02, D1-AR-12,

D1-AR-03, D1-AR-06. Tamén boa parte do solo de edificación residencial unifamiliar.

NOVENA.- Infracción da porcentaxe mínima legal para vivenda protexida

O actual PXOM non cumpre coa porcentaxe mínima legal de reserva para vivenda protexida

(30%),  que  o  propio  Goberno  e  o  técnico  municipal  que  informou  favorabelmente  ao  PXOM

descoñecían na comisión informativa, a pesar de estar incluída a disposición legal preceptiva no

informe da Secretaría municipal.

Na páxina  84  da  memoria  do  PXOM, feita  por  certo  no  ano 2011,  recóllese  a  mesma

disposición legal  que no informe da Secretaría,  o  artigo 47.11 da LOUG que marca 30% para

vivenda social da edificación residencial prevista. O volume actual é de 2'22% e o PXOM apenas

marca 5%.

En contraste, disponse sen empacho na páxina 84 que contempla «acadar 11.000 vivendas
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en 18-20 anos» (2011-2031) a un ritmo de 142 vivendas novas por ano!

A maiores, falta xustificación da supresión da reserva de vivenda protexida nos sectores

delimitados  ao  amparo  da  disposición  transitoria  decimoterceira  da  Lei  9/2002 vixente  na

aprobación inicial do PXOM ou a disposición transitoria sétima da Lei 2/2016 vixente desde o día

seguinte á aprobación inicial do PXOM e á que se ten que adaptar aínda.

No que atinxe á porcentaxe mínima legal de reserva para vivenda protexida é de salientar

que o 30% fixado polo artigo 47.11 da Lei 9/2002, na súa redacción inserida pola Lei 2/2020,

refírese á «edificabilidade residencial prevista polo plano xeral para o conxunto do solo urbano

non consolidado e urbanizábel delimitado» e ocorre que na súa consideración total non se alcanza

no PXOM a citada porcentaxe mínima legalmente esixíbel, sen ser rebatíbel isto con consideracións

illadas dun outro tipo de solo sen mención á situación ou resultado final total. 

En consecuencia, o até aquí indicado e fundamentado en dereito orixina as correspondentes

consecuencias anulatorias para o solo afectado. A CUP entende e así o demanda que, no caso de

desenvolverse a construción que é máis que cuestionábel, cando menos 35% da vivenda debe ser

protexida para resolver os problemas ao acceso á vivenda, fixándose e garantíndose a construción

nos primeiros seis anos de vivenda protexida. 

Asemade, solicitamos que a memoria económica contemple unha partida orzamentar para a

compra de solo rústico a entregar 3 meses despois da aprobación definitiva á Consellaría para a súa

transformación en solo residencial co gallo de construír vivenda protexida. Ao tempo, solicitamos

que se proceda de conformidade coa Lei 9/2002 á reserva de terreos para conformar o Patrimonio

Municipal  do  Solo  coa  finalidade  de  intervir  no  mercado  mediante  adquisición  e  alienación

fiduciaria de terreos, entre outras cousas para a restauración da beleza paisaxística urbana.

DÉCIMA.- Demografía

O INE de 2001 contemplaba que das 5.968 vivendas 21% estaban baleiras, ou sexa máis de

1.000 vivendas baleiras. No entanto o PXOM contempla que se ocupe a metade desas vivendas até

2031, por arte de maxia porque non se fundamenta ao caso, para alén de dispor que se van construír

142 vivendas por ano. A realidade é que desde 2001 esa cifra do 21% de vivenda baleira non deixou

de dispararse. 

Consideramos, pois, que o incremento de vivendas que contempla este PXOM non alcanza o

nivel mínimo exixíbel de xustificación en relación coas determinacións previstas como excluíntes

nas epígrafes 3.1.4 e 3.1.15 das DOT aprobadas polo  Decreto 19/2011,  de 10 de febreiro.  Así,
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segundo os dados do propio PXOM na páxina 82 da memoria xeral,  o concello contará con 11.915

vivendas, das que 33'50% serán nova vivenda, ou sexa a taxas análogas ás do boom inmobiliario,

que foi posíbel pola atracción que supoña a cabeceira comarcal para os aforros do medio rural dado

que a inversión en bens inmobiliarios que cotizaban á alza considerábase rendíbel por parte de

determinados segmentos sociais. 

Contrastan estas previsións coa ausencia da palabra rehabilitación en toda a memoria xeral

ou eficiencia  enerxética.  En todo caso,  estas  previsións superan o razoábel  para a dinámica de

crecemento do concello de Chantada.

Entre 2001 e 2013, pouco máis dunha década, o concello perdeu 1.116 habitantes, segundo o

PXOM, que no medio rural chega a taxas anuais acumulativas de -3% en canto o núcleo da vila

medraba a un ritmo marxinal de 0'50% cun incremento da idade media global e cunha reserva de

vivenda baleira que o propio PXOM cifra en máis de 20% e que se achega no conxunto do termo

municipal ou até supera 50% tranquilamente. 

Así as cousas, este PXOM guíase pola previsión máis optimistas contemplada na páxina 31,

superando irracionalmente a contemplada no Plan sectorial galego de solo residencial, elaborado

nunha conxuntura socio-económica ben máis favorábel e que indicaba que no período 1991-2007 o

concello de Chantada perdera 10% da súa poboación, estando esta cada vez máis avellentada e cuns

índices superiores a 200 (máis persoas con máis de 65 anos que menores de 19; vid. p. 7-11). 

O devandito documento, demostraba igualmente que o saldo vexetativo e o saldo migratorio

son negativos en toda a serie histórica. Canto ás proxeccións de poboación (p. 43 e ss.), tamén con

importantes eivas e decalcadas doutros documentos, contemplaban con todo datos menos positivos

que os que regulan este PXOM. Para 2017 no escenario medio contemplaba 13.719 habitantes con

técnicas  análogas  ás  empregadas  por  EPTISA (p.  18  da  memoria  xustificativa  e  ss.)  cando  a

realidade  é  moi  outra  e  remataremos  o  2016  por  debaixo  dos  8.400  habitantes  con  toda

probabilidade.

Así as cousas, este PXOM formula que só na vila se van concentrar 4.900 habitantes (por

certo  as  DOT  marcan  5.000  para  manter  a  nosa  condición  de  cabeceira  do  sistema  urbano

intermedio do que nada se di neste instrumento de “planificación”). Un simple artificio contábel

para xustificar a suposta creación de 3.104 novas vivendas que permitan grandes beneficios ás arcas

públicas  permitindo  así  un  exceso  de  solo  para  construír,  aprofundando  na  irracionalidade  do

urbanismo do país do Faro e xustificando un autofinanciamento do PXOM que unicamente se dá no

papel. 

As proxeccións que recolle EPSTISA (p. 19) son as seguintes:

Escenario 1.: 7.709 para o ano 2029 e 7.578 para o ano 2031
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Escenario 2.: 7.075 e 6.878

Escenario3.: 7.356 e 7.195

Tendo en conta a medida de idade actual (50 anos) acelerándose co avellentamento das xeracións do

baby boom da posguerra, o saldo vexetativo negativo, o saldo migratorio negativo, a evolución da

serie histórica e a conxuntura económica Chantada está xa nestes momentos perdendo máis de 100

habitantes por ano. Daquela, no 2026 a súa poboación superará con dificultades os 7.000 habitantes,

se  é  que os  alcanza,  e  no 2031 a medida de idade pode aproximarse xa a  actual  de concellos

limítrofes e a dinámicas conducentes ao que en demografía se denomina como deserto demográfico,

nomeadamente no eido rural, mais tamén na vila cuxa prestación de servizos se verá moi minguada

sen un sector primario vizoso e intensivo en emprego.

Cómpre remarcar ao respecto, que en 2008 había 416 desempregados e en 2015 superaban

os 600. No sector primario entre 2001 e 2011, antes da crise asociada ao fin do sistema de cotas e

guerra de Ucraína, o desemprego incrementouse nun 22'12% e perdéronse entre 1999-2009 20'30%

das hectáreas traballadas que pasaron de 12.963 a 10.332. Ao tempo disparouse a migración de

xente moza, especialmente daquela cun nivel de formación maior (asociada tamén a aumentos da

produtividade). 

En definitiva, de contemplarmos con rigor o conxunto de dados en perspectiva, tendo en

conta  a  evolución  da  serie  histórica  e  as  dinámicas  socio-económicas  realmente  existentes,  un

cenario optimista é o que sitúe a poboación do concello de Chantada entre 5.000-6.000 habitantes

para o ano 2031. Todo o que estea por enriba diso e,  por dicilo de xeito sutil,  pura fantasía e

enxeñaría demográfica e sen realismo non se fai un ordenamento eficaz en ningún ámbito.

En conclusión, aínda que é aceptábel o recoñecemento dunha ampla marxe de apreciación á

administración competente en materia de planeamento para que efectúe as previsións relativas a

poboación e  vivenda,  de  maneira  que  unha mera  valoración  das  mesmas  como optimistas  non

debería conducir  irremediabelmente á súa anulación,  porén resulta que no presente caso non se

advirte no PXOM a referencia a elementos significativos que puidesen servir de mínimo apoio a

unhas previsións que mesmo certifican incremento demográfico na vila e da demanda de vivendas

contempladas no PXOM, cando precisamente o que hai xa é un problema de exceso de vivenda

baleira. E embora sexa asumíbel a valoración das posíbeis mudanzas derivábeis do carácter cíclico

do desenvolvemento económico, non se advirte no caso de Chantada, en relación coa área do sur

lucence denominada como Ribeira Sacra ou outros factores, a aparición de novas circunstancias de

orde económica, industrial, de servizos ou até de organización social que xustifiquen un incremento

de 142 vivendas por cada ano de horizonte temporal deste PXOM, número anual que superaría
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desproporcionadamente  non  apenas  a  situación  marcada  pola  evolución  anterior  senón  o  que

razoabelmente cabería considerar para o futuro, até o ponto de que o previsto incremento no número

de vivendas conduciría a triplicar a poboación de Chantada en 16 anos, sen achegar no PXOM base

xustificativa da viabilidade de tal previsión de incremento, sen que as mencións a distribución da

poboación dentro  do  termo municipal  (ou  aínda  da  comarca)  sexan  en  absoluto  suficientes  ao

efecto, pois permitirían como moito amparar maiores ou menores variacións nunha ou noutra zona,

mais non para que sexa asumíbel un incremento total de poboación desta magnitude que se sume á

poboación  realmente  existente  hogano.  Neste  sentido,  cómpre  remarcar  que  a  previsión

desproporcionada  no  número  de  vivendas  incide  decisivamente  na  cuestión  da  viabilidade

económica do propio PXOM. Tanto o exame da memoria económica do PXOM como a ausencia de

informe  da  intervención  municipal  revelan  precisamente  que  a  sustentabilidade  económica  do

PXOM se apoia na tradución económica das actuacións urbanísticas previstas en relación con dito

incremento de vivendas,  de modo que á vista dos cálculos efectuados no propio PXOM a non

aceptación de tales previsións de incremento invalidan substancialmente o mesmo, privando ao

estudo económico do PXOM do seu propio sentido e alcance e,  xa que logo, suficiente para a

anulación integral do Plano.

UNDÉCIMA.- Ausencia que afecta ao turismo rural na normativa urbanística 

Na súa redacción actual, a normativa urbanística deste PXOM non contempla axeitadamente

as limitacións que no tocante ás actividades de turismo rural localizadas en solo rústico de especial

protección contemplan as DOT, o cal pode prexudicar a seguranza xurídica e as inversións nun

subsector en alza na Ribeira Sacra e no concello de Chantada. Tampouco se fan previsións e unha

diagnose útil sobre o sector e a súa potencialidade.

 

DUODÉCIMA.- Exclusión da malla urbana e de ordenación de vivendas dotadas de servizos

en solo consolidado nas inmediacións da praza de Santa Ana

Atendendo ao disposto no artigo 94 da  Lei  9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galiza semella difícil de xustificar que o que en 2009

era  solo  urbanizábel  pase  agora  a  solo  rústico  estando  integrado  na  malla  urbana  dun  xeito

indiscutibelmente superior a outras áreas que o presente PXOM prevé urbanizar e contemplándose
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xa no PXOU como urbanizábel. E o mesmo podemos dicir atendendo ao artigo 83 da Lei 2/2016.

De feito, son terreos que sempre tributaron como IBI urbano. 

Pasar estes terreos, onde hai mesmo xa edificacións xunto á praza de Santa Ana con todos os

servizos e,  xa que logo,  sendo solo urbano consolidado sen fundamentar  en razóns de interese

público debidamente xustificadas para a mellora substancial da ordenación urbanística vixente non

parece razoábel, como tampouco non prever un vial desde Uxío Novoneyra e a Lama das Quendas

até as inmediacións do campo da feira vello. Non parece de interese público deixar unha bolsa de

solo rústico no centro da vila que poda dedicarse a usos non desexábeis e moito menos deixar unha

ampla área da vila con única entrada e saída. 

A mudanza, significativa a respecto de 2009, converte en solo rústico unha zona que debería

tratar de integrar definitivamente na malla urbana este PXOM e que, en todo caso, é unha área á que

se lle está diminuíndo dotacións públicas ao eliminárense dous posíbeis viais de saída e entrada ao

barrio, así como a posibilidade de saídas e entradas pola rúa do Rego cara Uxío Novoneyra, sen

prever a substitución das mesmas por outras de superficie e funcionalidade semellante no mesmo

distrito ou sector.

Podería  comprenderse  a  articulación  como espazo  libre  público,  fóra  do  xa  existente  e

consolidado,  á  creación  de  novas  dotacións  urbanísticas  públicas,  resolución  de  problemas  de

circulación ou mesmo uso terciario, moito máis integrado na malla urbana e razoábel en todo caso

que as previsións actuais SUD-T1 e SUD-R1. Non parece tampouco posíbel nin verosemellante

xustificar esta exclusión nas limitacións impostas pola Xunta polo exceso de solo urbanizábel cando

se como se expuxo  ut  supra hai  un claro exceso e  unha moi deficiente  planificación da malla

urbana.

E  máis  algúns  desas  áreas  xa  en  anteriores  alegacións  aludidas  carecen  de  servizos

urbanísticos esenciais como abastecemento de auga e saneamento e sen a regra de consolidación das

dúas terceiras partes prevista no artigo 11.1.b) da  Lei 9/2002 de 30 de decembro de ordenación

urbanística e protección do medio rural de Galiza. A deficiencia no abastecemento, entre outras

razóns  xa  aludidas,  pon en  cuestión  a  ligazón  coa  malla  urbana  dalgúns  deses  sectores  o  que

contrasta  coa  exclusión  desta  área  moito  máis  céntrica  e  que  o  PXOM debería  ter  como alvo

desenvolver antes que levar o núcleo urbano alén da curva do Peto das ánimas en Centulle ou até

Basán Pequeno.

Por en canto, na zona contigua a Santa Ana cúmprese o disposto no artigo 11.1 da LOUG,

polo que podería clasificarse como urbanos estes terreos integrados ou que deben integrarse na

malla urbana existente, ao menos naqueles casos que reúnen os requisitos de servizos urbanísticos

de abastecemento e subministración de enerxía  eléctrica ou de consolidación por ocupación da
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edificación de 2/3.

DECIMOTERCEIRA.- Ausencia de inventario de bens públicos

O artigo 86 do Real Decreto Lexislativo 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  para  evitar  problemas  e  conflitos  veciñais  en  desafectacións,  non  se

contempla en absoluto neste PXOM, cando son instrumentos de ordenación territorial e urbana os

que se empregan normalmente como probas da titularidade pública de camiños.

DECIMOCUARTA.-  Cuantificación  deficiente  das  necesidades  orzamentares  para  o

desenvolvemento do PXOM.  Non se xustifica axeitadamente a suficiencia de subministro de

auga e depuración

Aínda aceptando, que non é o caso noso, as previsións demográficas e a posibilidade de

construír  máis  de  100  vivendas  por  ano,  restaría  solventar  un  problema  de  primeira  orde

medioambiental e de salubridade pública.

Ao noso entender, non se xustifica axeitadamente a suficiencia de subministro de auga e

depuración desouvindo as advertencias dos informes da Confederación Hidrográfica (29/09/2014) e

da Xunta de Galiza (25/01/2016). Non se cumpre con rigor co disposto no artigo 25, aliña 4ª, do

Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de

augas  nin  se  fai  unha  previsión  dos  novos  caudais  de  augas  residuais  que  traería  consigo  o

desenvolvemento  contemplado  no  PXOM  nin  o  destino  destas  dada  a  xa  actual  insuficiencia

depuradora. 

Na  memoria  xeral  do  PXOM  (p.  96)  recoñécese  unha  depuración  xa  na  actualidade

insuficiente e que non se garante axeitadamente o abastecemento de auga se se dera ese incremento

poboacional que o propio documento contempla por moito que logo se tente xustificar que si sen

suficientes probas empíricos ou, en todo caso, sen cuantificar economicamente os custes reais que

tería para o concello de Chantada emprender as actuacións para garantir a suficiente de subministro

e  a  depuración  correcta.  E  tamén se  di  (p.  56-57)  que  «en canto  ao  saneamento,  o  principal

problema é que a rede é unitaria, polo que ás augas pluviais e incluso algunhas canles fluviais son

conducidos á depuradora e esta non ten capacidade suficiente para tratar ese caudal, polo que se

producen vertidos. Pola mesma causa, hai puntos do casco antigo cuxa capacidade é moi reducida

para conducir estes caudais, polo que se producen inundacións cando hai chuvias intensas.»
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O PXOM debería incluír unha análise exhaustiva e rigorosa de planificación dos recursos

hídricos e  do custe para a administración local da mesma, conforme a determinación excluínte

3.1.5g) das DOT sobre a existencia de reservas suficientes e viabilidade da captación, tratamento e

distribución da auga potábel, de recollida da auga residual e a súa depuración e reutilización ou

verquido,  para  as  necesidades  presentes  e  futuras  da  poboación  e  actividades,  de  acordo  coa

planificación hidrolóxica e tamén coas determinacións da epígrafe 4.8 das DOT. É máis, aínda hoxe

grande  parte  das  augas  fecais  mestúranse  coas  pluviais  verténdose  ao  río,  especialmente  nas

xornadas de choivas intensas.

Por último, a CUP entende que debe procederse a garantir  que as plusvalías que xera o

negocio urbanístico cumpran a súa función social para o que é imprescindíbel que se proceda a unha

reasignación de inversións por convenio entre as diferentes promocións en volume de obra e da

empresa  concesionaria  do  servizo  de  augas  e/ou  depuración  para  que  asuman  os  custes

correspondentes ao Concello no total do Sistema Xeral, que debe cuantificar o PXOM, e os custes

correspondentes aos privados no total do Sistema Local, que igualmente deben ser fixados polo

PXOM.

DECIMOQUINTA.- O actual PXOM non contempla o disposto na modificación puntual do

PXOU de Chantada correspondente ao expediente 314/01/2007

Na sesión plenaria de xaneiro de 2008, no ponto 4º, aprobouse a aprobación provisoria da

modificación puntual do PXOU de 1985 de Chantada que atinxía á rúa do Rego e que figura no

expediente 314/01/2007, incoado por acordo da Xunta de Goberno Local de 10/05/2007 en período

electoral, remitíndose o proxecto técnico redactado por EPTISA á Dirección Xeral de Urbanismo, á

Consellaría de Medio Ambiente aos efectos previstos na Lei 9/2006, do 28 de abril. Superados os

trámites  e  segundo  certificado  do  Secretario  municipal  de  17/01/2007  non  recibiu  alegacións

durante a exposición pública do expediente.

Foi aprobada definitivamente o 9 de abril de 2008 e apareceu no BOP o 3 de maio de 2008.

Contemplábase un período para o desenvolvemento da urbanización de dita rúa, que aínda a día de

hoxe segue sen urbanizarse e desenvolverse polo que semella non contemplarse nos mesmos termos

no  PXOM  actual  suscitando  dúbidas  sobe  a  súa  legalidade.  Urxe,  en  todo  caso,  acometer  as

reformas precisas para consolidar definitivamente esa área.
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DECIMOSEXTA.- Catálogo das paisaxes de Galiza

É recomendábel incluír no PXOM o disposto no catálogo de paisaxes de Galiza que sexa

aplicábel ao concello de Chantada, nomeadamente no tocante á delimitación que se fai das áreas de

especial interese paisaxístico (AIEP). Por outras palabras, as áreas de especial interese paisaxístico

(AIEP) son aquelas zonas en que concorren diversos e notábeis valores paisaxísticos, ao que é

fulcral  determinante  atendendo  ás  variantes  históricas  do  camiño  de  inverno  no  concello  de

Chantada e o conxunto do LIC-Monte Faro e mais da Ribeira Sacra.

No proceso de elaboración a cidadanía identificou 2.096 lugares de interese paisaxístico,

407 áreas degradas e 995 valores paisaxísticos que cómpre catalogar e adaptar á realidade do país

do Faro. De por parte, elaborouse un Mapa de grandes áreas paisaxísticas, que divide o territorio en

12 grandes áreas e 50 comarcas paisaxísticas, e un catálogo que delimitou 258 tipos de paisaxes,

que resultan da combinación de cinco clases de rexións xeomorfolóxicas (relevo), doce clases de

cobertoira do solo, e cinco clases de termotipos (bioclima). Dentro destes 258 tipos, detectáronse

28.350 unidades de paisaxe, que son aquelas áreas cun tipo de paisaxe homoxénea.

Non  se  debe  esquecer  que  tamén  se  identifican  444  miradoiros  aspecto  importante,

especialmente na Ribeira Sacra, analizando a maior visibilidade, determinando as zonas de maior

exposición visual e as zonas de potencial de vistas. 

O artigo 7º da Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galiza estabelece a

importancia  de  cooperación  entre  diversas  administracións  e  é  de  aplicación  ao  PXOM

«especialmente coas administracións locais, co fin de promover o desenvolvemento de políticas

comúns, debidamente coordinadas e programadas, que aseguren o cumprimento dos fins que se

conteñen na presente lei».

A citada disposición legal e o Convenio europeo da paisaxe, aprobado en Florencia no ano

2000 polo Consello de Europa, indican que a paisaxe fai referencia á percepción de calquera parte

do territorio por parte da poboación, e por iso debe entenderse, para alén de como valor ambiental e

cultural indiscutíbel, como factor de calidade de vida das persoas e aínda de dinamismo económico.

En  consecuencia,  bótase  de  menos  unha  axeitada  ordenación  dos  escenarios  cotiáns  cunha

participada e máis axustada ordenación das diferentes clases de solo ou zonas do territorio, cun

estudo dos elementos que compoñen as diferentes paisaxes e a identificación dos principais tipos de

paisaxe  existentes  no  concello;  a  identificación  e  protección  dos  elementos  de  especial  valor

paisaxístico (fitos,  miradoiros, camiños e vías ou carreiros históricos como o  camiño real,  etc.)

acolléndose  ao  artigo  32.2.g)  da  LOUG  no  concernente  a  solo  rústico  de  especial  protección

paisaxística,  ao artigo 53.1.g) que fala das concas paisaxísticas de especial interese; e ao artigo 104

para condicionantes ou limitacións especiais.
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De por  parte,  sería  de especial  relevancia facer  unha catálogo exhaustivo das  áreas  que

apresentan unha especial  degradación e deterioro paisaxístico con sinalización cartográfica para

proceder, na medida do posíbel, a súa subsanación no marco temporal do PXOM, así como dos

elementos dun alto impacto paisaxístico co obxecto de prever accións encamiñadas a mellorar as

zonas degradadas ou corrixir os devanditos impactos. A esa listaxe habería que engadir as rutas

turísticas e de sendeirismo e a súa viabilidade.

DECIMOSÉPTIMA.- Non se recolle axeitadamente a protección do camiño inverno e as súas

variantes

Botamos en  falta  unha completa  protección do camiño de  inverno e  das  súas  variantes

historicamente  verificadas,  tamén  no  que  concirne  á  variante  por  Oseira.  A maiores,  non  se

contempla  ningún  espazo  natural  de  interese  local  cando  é  un  instrumento  de  protección

paisaxístico e medioambiental  de primeira orde no eido local,  nomeadamente nun concello que

desexa explotar no futuro os seus recursos turísticos, seguindo o disposto no Decreto 124/2005, do

6 de maio, polo que se regula a figura do espazo natural de interese local e a figura do espazo

privado de interese local.

O camiño de inverno contémplase moi vagamente, por exemplo na páxina 24 do Estudo do

Medio Rural (EMR) sen recoller o seu percurso e moito menos as variantes.

Por  exemplo,  a  variante  do Camiño de inverno por Oseira  pasa no termo municipal  de

Chantada desde Belesar até  A Devesa en San Pedro de Líncora pasando a Camporramiro, Señorín,

Pereira de Abaixo até cruzar xunto ao Altamira, Ludeiro,  A Eirexe, Outeiro, Santa Cruz de Viana,

Burgás, Esmoriz e Bermún de Abaixo pasando xa ao concello de Carballedo (Furco)2.

DECIMOOITAVA.- Sobre o eucalipto e especies pirófitas

De acordo coa Lei  372007 de prevención e defensa contra incendios forestais  e  dada a

recente  proliferación  do  eucalipto,  especialmente  a  variedade  nitens como  alternativa  para  os

propietarios de terreos que se xubilan ou fechan as súas explotacións, é recomendábel contemplar

maiores  disposicións  na  normativa  do  PXOM  para  limitar  especies  pirófitas,  sobre  todo  nun

concello onde a paisaxe e a prevención de incendios ten unha capital importancia económica que

debe primar sobre os intereses das madeireiras ou de ENCE. Nese sentido, queremos lembrar o

recollido  no  artigo  217.4  da  normativa  do  PXOM do  concello  de  Sober  tamén  elaborado  por

2http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5147134 
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EPTISA que dispón que «en ningún caso se permiten plantacións de eucalipto». De tal xeito que no

artigo 291.3 do PXOM de Chantada podería contemplar dito precepto entre outras modificacións

neste sentido.

Desde a CUP achamos de especial interese que haxa criterios contundentes para a elección

de especies vexetais nas plantacións e/ou repoboacións evitando inserir especies alleas e primando

as especies autóctonas afeitas ás condicións edafoclimáticas do país do Faro.

Para que teña efectos prácticos é imprescindíbel xustificar as limitacións e as medidas de

protección  incluídas  no  plano  xeral  evitando  impugnacións  que  as  anule  por  non  estares

debidamente xustificadas. É indubidábel que no solo de protección forestal dada a configuración

tradicional  da  paisaxe  e  a  importancia  de  especies  como o carballo  e  o  souto  deben primar  e

preservarse  evitando inserir  especies  alleas  á  nosa paisaxe e  que  contribúan perigosamente aos

incendios nun contexto de abandono agrario acelerado e, en consecuencia, de mudanza na xestión

tradicional do territorio. 

Para alén disto, nas zonas do monte Faro (LIC) e na Ribeira Sacra é totalmente impensábel

compatibilizar  a  existencia  de  especies  alóctonas  como  o  eucalipto  coa  preservación  deses

territorios e paisaxes. O aproveitamento dos recursos forestais non pode colidir co desenvolvemento

das restantes potencialidades económicas e paisaxísticas do concello de Chantada, senón que os

diversos sectores deben estabelecer sinerxías que retroalimenten virtuosamente os diferentes ciclos

produtivos.

Entón,  a  protección  do  medio  ambiente  e  de  valores  económicos  e  paisaxísticos  que

ameazan os eucaliptos convidan á súa total proscrición na totalidade do termo municipal.

DECIMONOVENA.-  Ausencia  de zonas  verdes  integradas na malla urbana que outorgan

beleza á vila

O actual PXOM contempla concentrar as zonas verdes ao pé do río Asma. Para alén de que a

Confederación Hidrográfica xa dispón como espazo protexido unha parte a súa protección como

solo rústico sería a desexábel non convertendo nun “parque” ao uso o curso fluvial que moitas veces

se degrada  ao eivalo da  súa  flora característica.  Contrasta  isto  coa  ausencia  de espazos verdes

integrados na vila, que melloran a beleza e calidade de vida. Por exemplo, o sector D1-AR-09 e D1-

AR-10  debería  contemplarse  como  zona  verde  o  mesmo  que  boa  parte  de  D1-AR-13  (tamén

aparcadoiro). 

A CUP ve problemático ligar  sistematicamente os espazos libres á beira do río  eivando

destes ao interior da vila. Está ben que sexa libre a beira do río mais é moito máis barato e eficaz
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para  a  protección  fluvial  e  paisaxística  empregar  para  ese  fin  outras  figuras  de  protección  e

conservación das contornas fluviais en canto resulta fundamental tecer zonas libres e espazos verdes

na vila que lle outorguen beleza e calidade de vida.

VIXÉSIMA.- Falta de suficiente motivación para a supresión da zona verde da rúa Taboada

O sector D1-AR-03, solo urbano non consolidado, non recolle o espazo público que xa se

contemplaba no PXOU de 1985 como zona verde ao cedelo a familia Soto ao concello de Chantada,

acordo en virtude do cal se construíu un edificio de 5 alturas na intersección da rúa Taboada coa

avenida de Lugo co cal é indiscutíbel a titularidade pública e é obriga do concello de Chantada

proceder a súa defensa xudicial  e que mellor  método que recoller ese carácter público e a  súa

cualificación como zona verde que evite especulacións no instrumento de ordenación urbanística e

proceda mesmo ao seu desenvolvemento. Non parece razoábel suprimir zonas verdes e/ou espazos

libres nunha vila carente precisamente delas nin favorecer intereses particulares nun instrumento de

ordenación colectiva feita por unha administración pública. 

Cando menos é razoábel conservar explicitamente a parte pública como zona verde e non

integrala nunha área de desenvolvemento urbanístico cando é público e coñecido que hai intereses

dun  construtor  que  adquiriu  terreos  estremeiros  a  un  prezo  moi  inferior  ao  do  mercado,

precisamente  porque  non  se  podía  construír  nos  mesmos.  Tampouco  se  entende  a  devandita

integración cando este  PXOM xa tivo  que adaptarse porque incumpría  a  superficie  mínima de

sistema xeral de espazos libres e zonas verdes do artigo 47 da LOUG (233.026 m2) e cando se

cumpre agora co recurso omnipresente á beira do río Asma na periferia da vila faltando espazos

verdes dentro da malla urbana.

A maiores, na área D1-AR-10 vincúlase unha zona verde á área de reparto e o mesmo ocorre

na área de reparto D1-AR-06 para a que se dispón obrigatoriamente non só unha zona vede senón

tamén un vial. Curiosamente, onde xa existía unha zona verde no PXOU do 1985 –en parte dela xa

se  deixou  construír–  agora  fagocítase  dentro  dunha  área  de  reparto  pasando  dos  4.900 metros

cadrados  da  zona  verde  orixinal  cedida  pola  familia  Soto  até  os  2.500  que  se  contemplan  na

actualidade e que podería vincularse á contorna do río perdendo unha zona libre ampla no centro da

vila e recalificándoa cando é público e coñecido o interese dun construtor na mesma. 

 No presente caso, en conclusión, é particularmente preocupante a supresión da zona verde

ao  termos  coñecemento  de  que  existen  intereses  particulares  que  mesmo poñen  en  cuestión  a

titularidade pública, obedecendo esta mudanza –novidosa con respecto a 2009– a consideracións

políticas e moi opacas que nos fan dubidar até da súa legalidade e xa non digamos do carácter ético
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de tal decisión. Desde a CUP esiximos o mantemento da actual parcela pública e a súa blindaxe

como zona libre3. 

VIXÉSIMOPRIMEIRA.- Adaptación á normativa

Resulta necesario adaptar a normativa do PXOM á  Lei 2/2016,  así como ter en conta a

Instrución 1/2016, do 29 de abril, sobre o réxime aplicábel ás explotacións e instalacións de apoio

á actividade agropecuaria existentes no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 (DOG nº 87 do

9 de maio de 2016). É de vital importancia que o PXOM espelle pormenorizadamente o tipo de solo

que debe incluírse en cada unha das categorías definidas na normativa, superando as eivas que ten o

PXOM no rural, onde non se realizou un traballo de campo rigoroso na delimitación do patrimonio,

usos do solo, núcleos rurais, etc.

VIXESIMOSEGUNDA.- Modificación da normativa de Núcleos rurais

A normativa concernente aos núcleos rurais  recolle algunhas disposicións que non están

plenamente xustificadas en canto ao seu detalle ou crean serias dúbidas de interpretación que, en

consecuencia, deben evitarse en calquera normativa destas características. Concretamente no que

atinxe  á  localización  de  edificacións  auxiliares  e  invernadoiros  a  todo  ponto  inxustificábel  a

redacción actual.

No que se refire á actividade agropecuaria dentro dos núcleos rurais, a  Instrución 1/2016,

indica que non está prohibida, e que dependerá do que estabeleza cada plano xeral de ordenación na

súa  regulación  en  canto  á  posíbel  ampliación  das  existentes,  de  maneira  que  se  consideramos

urxente informar axeitadamente disto aos titulares de explotacións, así como estudar con rigor os

supostos que se poden formular nos diferentes núcleos rurais do concello de Chantada e arbitrar

unha solución favorábel a continuidade destas actividades sen máis atrancos dos que se dan xa coa

actual conxuntura socio-económica. 

A tal efecto, sería positivo tratar de deixar fóra dos núcleos rurais as construcións adicadas a

actividades pecuarias propiamente cando for posíbel e, ao tempo, incluír as disposicións necesarias

para a ampliación das cortes existentes en solo de núcleo rural. De acordo coa citada disposición se

isto non se fai explicitamente por parte do Concello no PXOM non poderán proceder a acollerse ás

vantaxes que prevé a Instrución 1/2016.

3https://porchantada.wordpress.com/2016/06/15/pxom-informe-sobre-a-rua-taboada/ 
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VIXÉSIMOTERCEIRA.- Definición do solo rústico de protección agropecuaria

No  tocante,  á  definición  do  Solo  Rústico  de  Protección  Agropecuaria  debe  retirarse  a

disposición dos terreos concentrados «dentro dos dez anos anteriores a esta data», xa que a nova lei

dispón que forman parte desta categoría de solo os terreos que fosen obxecto de concentración

parcelaria, sen facer diferenza entre os que tiveron a resolución firme nos últimos dez anos.

Nesta  categoría  de solo,  pola  importancia  central  que  ten para  o concello de Chantada,

tamén se poderían estabelecer disposicións específicas para protexelo mellor contra actividades que

o puidesen desvalorizar, sempre dentro do marco estabelecido ma Lei 2/2016, como a prohibición

das plantacións forestais e cultivos enerxéticos. E para os casos en que o Solo Rústico de Especial

Protección Agropecuaria englobe parcelas que teñan plantacións, que se dispoña  expressis verbis

que nas mesmas só se poderán realizar as tarefas silvícolas de explotación e mantemento até que

chegue a quenda da corta. Toda vez que chegue a corta definitiva, non poderán volver a plantarse

nin permitir o reagrome das plantas existentes. 

Ao  tempo,  urxe  facer  un  novo  traballo  de  delimitación  do  solo  rústico  de  protección

agropecuaria  e  de  protección  forestal  que  conte  cos  propietarios  nun  proceso  participativo  na

elaboración e que non se deu neste PXOM nin no seu irregular e deficiente proceso de exposición.

VIXÉSIMOCUARTA.- Modificación sobre os planos no rural e toponimia

En relación coa modificación sobre os planos que definen as categorías de solo é mester que

se recollan todos os núcleos rurais existentes na actualidade, xa que hai algúns que nos actuais

planos non figuran a pesar de que realmente existen como tales ou figuran cun nome incorrecto.

Solicitamos desde a candidatura de unidade popular a súa inclusión.

 Por pór algúns exemplos: na parroquia de Arcos faltan os lugares de Río ou Souto, na de

Santa  Uxía  de  Asma  non  figura  o  lugar  de  Outeiro  (nin  os  hórreos  deste  lugar  no  catálogo

patrimonial)  e  na  de  Santa  Cruz  de  Viana  figura  como  Vilamé*  o  lugar  de  Vilameá,  sendo

“Vilamé*” un topónimo alleo totalmente ao diasistema lingüístico galaico-portugués. Vilameá é un

topónimo de orixe latina VILA(M) MEDIANA(M) e alude a un lugar situado a media altura na falta

dun monte  ou  outeiro,  tamén rexistrado noutras  partes  do concello  como na  parroquia  de  San

Vicente de Argozón. É importante que o PXOM contribúa a conservar e clarificar a toponimia

histórica a miúdo degradada na Galiza polo supremacismo lingüístico españolista de inspiración

nacional-católica.

Consideramos este  feito especialmente grave tendo en conta as eivas xa salientadas nas

epígrafes  2.3  e  2.4  do  “Informe  previo  á  aprobación  inicial  do  Plano  Xeral  de  Ordenación
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Municipal do Concello de Chantada (Lugo)” emitido o 25 de xaneiro de 2016 pola secretaría xeral

de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Só se procedeu a corrixir aquilo que se demandaba desde

outras instancias sen facer unha revisión integral dos aspectos que apresentaban deficiencias, que

debería ser o procedemento desexábel para dar cumprida conta dos problemas detectados polos

órganos informantes.

VIXÉSIMOQUINTA.- Solo rústico e protección forestal

En canto ao solo rústico de protección forestal é preciso que se delimiten axeitadamente as

zonas de arborado autóctono que non son unicamente as devesas ou carballeiras tal como recolle a

normativa actual do PXOM, senón que tamén hai soutos e outras agrupacións características dos

montes e fragas tradicionais galegas, sendo mesmo a castaña un sector económico importante e con

proxección de futuro. 

Ao tempo é necesario estabelecer disposicións normativas para a súa protección, valorizalos,

divulgalos e compatibilizar as actividades produtivas coas de medio ambiente, lecer, educación e

turismo.

Nese sentido é pouco comprensíbel que aínda non se teña recorrido á figura de Ben de

interese  local  para  algún  destes  elementos  de  transcendental  importancia  patrimonial  e/ou

paisaxística identificando tamén as principais e máis importantes masas arbóreas tradicionais. 

VIXÉSIMOSEXTA.- Falta de inclusión de árbores senlleiras

Dentro dos elementos a protexer non se ten catalogado ningunha árbore senlleira ou flora a

protexer e valorizar dentro do solo rústico de protección forestal. Coidamos que son múltiplas que

merecerían este tratamento e que non se fixo ningún traballo ao respecto, o cal é unha neglixencia

do noso ponto de vista. Entre outros elementos a protexer nesta epígrafe, a modo de exemplo e sen

seguirmos unha listaxe exhaustiva: 

Denominación Parroquia

"Graciano" na igrexa de Vilaboa Camporramiro

"Carballo da Lama da Costa" Camporramiro

"Carballo da adega" en Melide Camporramiro

"Carballo da cruz" Brigos

"Carballo da ponte do prado do Euxenio" nos Cachóns Brigos

26



"Carballo da casa menor" en Pereira de Arriba Pereira 

"Carballo da casa grande" ou "Carballo da fonte do Xil" en
Pousada

Mariz

"Caracocha de Xigonde" Santa Cruz de Viana

Tamén  hai  conxuntos  de  árbores  como  soutos  e  carballeiras  de  especial  interese,  xa  por  non

mencionarmos  fragas  que  poderían  declararse  como  Ben  de  Interese  Local.  Por  exemplo,  a

“Carballeira na costa de Muradelle”, parroquia de Moradelle; “Limiñóns”, parroquia de Muradelle;

“castiñeiro  dos  Quintos”  e  “souto  de  Filgueirés”  no  lugar  de  Pereiro,  parroquia  de  Requeixo;

parroquia de Santa Cruz de Viana entre outros moitos múltiplos exemplos de árbores,  devesas,

fragas e soutos que requiren de catalogación e especial protección.

VIXÉSIMOSÉPTIMA.- Catálogo de hórreos

Elaborouse  un  catálogo  de  hórreos  moi  deficiente  a  partir  do  disposto  no  informe  da

Secretaría  Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e  Urbanismo  de  25  de  xaneiro  de  2016.  O

procedemento  seguido foi  fotografar  os  canastros  desde  a  estrada  sen un traballo  de esculca  e

colaboración cidadá. En consecuencia, catalóganse hórreos que non cumpren co disposto no artigo

75 da LOUG  e non teñen a antigüidade precisa en canto non se catalogan outros de extraordinario

valor. 

Así as cousas, non se recollen por exemplo os tres hórreos existentes no lugar de Outeiro, na

parroquia de Santa Cruz de Viana e coñecidos popularmente como “Hórreo do Zaramelo”, “Hórreo

do Canteiro” e “Hórreo do Vilas”. Tampouco na catalogación se rexistrou a denominación popular e

tradicional que sería altamente interesante nun momento de abandono progresivo do medio rural.

VIXÉSIMOOCTAVA.- Aliñacións

No referente ás aliñacións das vías públicas de titularidade municipal, obsérvase en moitos

casos, que a aliñación de ampliación de viais sobreponse sobre construcións existentes, algunhas de

nova construción e outras de carácter tradicional. Incomprensibelmente en moitos destes casos non

se preveu a ampliación de vial cara o lado oposto das construcións existentes, por non haber outras

construcións ao outro lado destas vías públicas, e deste xeito evitaríase colocar en situación fóra de

ordenación total moitas das construcións actualmente existentes, sen que houbese ningún prexuízo

concreto para a previsión de ampliación de viais.
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Tamén  parece  excesiva  a  previsión  de  terreo  outorgada  para  a  hipotética  autoestrada

Ourense-Lugo.

VIXÉSIMONOVENA.-  Inclusión  incorrecta  de  instalacións  de  explotacións  agrogandeiras

dento do solo de núcleo rural

Hai almacéns e cortes modernas (establos) de explotacións agrogandeiras que ao ficaren

delimitados incorrectamente dentro de núcleo rural supón un prexuízo para os seus titulares. Ao

respecto,  nin  houbo participación cidadá  nin  se  informou correctamente  das  consecuencias.  En

núcleos como Pereira,  parroquia de Pereira;  Vilardamos, parroquia de Santa Cruz de Viana; ou

Santa Uxía de Asma rexistramos instalacións dentro desta casuística. Convén lembrar ao respecto a

DT 11ª da Lei 9/2002. No PXOM existe a posibilidade de estabelecer na normativa do PXOM unha

disposición expresa que permita ampliar as explotacións recoñecidas pola administración dentro dos

núcleos rurais  existentes,  que poderán continuar coa súa actividade da maneira en que o viñan

facendo,  e  poderán  ampliar  a  explotación  até  en  volume  independente,  dentro  dos  límites

estabelecidos na mesma. Lamentamos profundamente que non houbese vontade política para telo

feito xa na redacción actual e a opacidade sobre cuestións que afectan tan directamente á veciñanza.

TRIXÉSIMA.- Falta de delimitación de cursos hidrográficos e interacción con solo de núcleo

rural

Por exemplo, no lugar de Vilameá (Santa Cruz de Viana) figuran parcelas como solo para

ampliar o núcleo rural, tanto polo sul como polo solpor, que están contiguas a un curso de auga sen

recoller  no  PXOM  (regato  da  Barxela),  no  cal  existe  un  muíño  e  un  lavadoiro  veciñais  que

tampouco se catalogan. A consecuencia é que se vai cobrar IBI urbano por uns terreos no que os

seus propietarios nunca poderán construír e que, de por parte, deberían ter a protección asociada a

curso fluvial. 

Por norma xeral, son totalmente desproporcionadas as previsións de solo para ampliar os

núcleos rurais. Semella que foron feitas desde Google Earth ou ferramentas semellantes sen pisar o

terreo e contar coa veciñanza. Dun lado é tecnicamente moi discutíbel o método seguido, sobre todo

tendo en conta que EPTISA percibiu pola redacción deste PXOM por volta de 900.000€ en total e

que leva máis de vinte anos traballando nel; doutro lado, a consecuencia é que non se vai axustar ás

necesitades reais de cada núcleo, cunha delimitación totalmente arbitraria en moitos casos. 

Consecuencia, é que terá un carácter esencialmente recadatorio aumentando os solos polos
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que  se  cobrará  IBI  urbano  sen  servir  ás  necesidades  da  veciñanza  cando  moitas  desas  fincas

deberían ser solo rústico de protección agropecuaria.

TRIXÉSIMOPRIMEIRA.- Zonas de equipamento comunitario

 Segundo o PXOM contempla 7'30% máis do mínimo estabelecido polo artigo 47.1.b) da

LOUG. En todo caso,  dado o descoñecemento sobre esta cuestión na comisión informativa e a

opacidade da exposición no acto público con EPTISA celebrado un luns do mes de maio, resultaría

interesante maiores precisións ao respecto. 

Dado o xa exposto,  existe  serio risco que ao non desenvolverse o PXOM máis  que no

referente a vivenda unifamiliar a execución real das zonas de equipamento comunitario fiquen moi

por debaixo do estabelecido como mínimo pola lexislación mencionada.

TRIXÉSIMOSEGUNDA.- Vivenda baleira, rehabilitación e eficiencia enerxética

Sería positivo reforzar os preceptos e orientacións encamiñados a conservar o que temos,

apostando pola rehabilitación e a eficiencia enerxética. Infelizmente, non se apostou por esta vía no

PXOM nin se dan solucións para o 21% de vivenda baleira que xa na actualidade existen segundo o

propio PXOM.  Se a meta do documento son 11.915 vivendas das que 33'50% será nova vivenda en

canto a poboación vai descender resulta evidente que se alimentará un problema de vivenda baleira

e tamén de deterioro das existentes, fomentando a hipótese da nova construción e do abandono e

non a conservación e restauración.

TRIXÉSIMOTERCEIRA.- Patrimonio 

Un  instrumento  urbanístico  a  nivel  local  debe  recoller  tanto  o  inventario  de  camiños

públicos como aqueles elementos patrimoniais que requiren conservación e promoción, entre outras

cousas porque teñen tamén potencial económico. Deberíase facer un PXOM que recolla todo o

existente e favoreza a súa protección e conservación servindo tamén para que posteriori o concello

poda arbitrar outras medidas acolléndose á lexislación vixente, por exemplo ao  Decreto 124/2005,

do 6 de maio, polo que se regula a figura do espazo natural de interese local e a figura do espazo

privado de interese local.

No momento actual de abandono do medio rural e das formas tradicionais de xestión do

territorio e do territorio faise máis urxente que nunca unha catalogación rigorosa para proceder
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posteriormente á elaboración de estratexias de conservación e promoción desde o local e en parcería

con outras administracións e axentes do sector privado e entidades da sociedade civil.

Malia o dito, no PXOM apenas se fai un catálogo moi reducido do patrimonio real da nosa

contorna  e  como  resultado  do  informe  da  Xunta  que  indicaba  a  necesidade  de  fichas

individualizadas para os hórreos que, como indicamos, tampouco é exhaustiva faltando por exemplo

a totalidade dos cabaceiros (3), un forno, un abrevadeiro de pedra centenario só no lugar do Outeiro

(Santa  Uxía  de  Asma).  Só  se  inventariaron aqueles  que  se  poden fotografar  desde  as  estradas

principais.

TRIXÉSIMOCUARTA.- Santa María de Pesqueiras

O BOE do 15 de novembro de 1950 publicou un Decreto,  de 16 de outubro,  polo que

declaraba  ben  de  interese  cultural  (BIC)  a  igrexa  de  Santa  María  de  Pesqueiras.  Sendo  dita

declaración anterior á entrada en vigor da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico  do

Reino de España foi preciso delimitar a súa contorna mediante o Real Decreto 277/1995, de 5 de

outubro, polo que se declara a delimitación da contorna da igrexa de Santa María de Pesqueiras,

concello de Chantada, Lugo.

No PXOM na ficha individualizada do catálogo non se recolle a información concernente á

delimitación que consideramos de suma importancia, área que mesmo se prestaría a ser declarada

Ben de Interese Local. Tampouco a área delimitada na ficha semella coincidir coa determinada polo

RD 277/1995.

TRIXÉSIMOQUINTA.- Balneario de Mouriscados

Non figura o antigo Balneario de Mouriscados do século XIX, ao que se accede pola estrada

de Antas de Ulla, a 5'5 quilómetros de Chantada, no lugar de Río (parroquia de Arcos). 

Aínda que está sen sinalizar o aproveitamento destas augas ferrosas é coñecido desde antigo

e a súa temperatura agradábel entre 8'5 e 17º. En 1877 acollía por volta de douscentos usuarios ao

ano e fechou na década de 60 do século XX.

A 150 metros, nun outeiro, hai outro pequeno manancial de escaso caudal que nace tamén

entre as rochas, tratándose de augas ferrosas que requiren igualmente protección e sinalización pola

súa  singularidade.  Son  augas  sulfurosas  e  sódicas  que  se  empregaban  antigamente  para  tratar

trastornos do aparello dixestivo e doenzas da pel.

No actual PXOM apenas aparece recollida a edificación como tradicional,  sen ningunha

protección adicional para o conxunto e, sobre todo, para os mananciais.
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TRIXÉSIMOSEXTA.- Penas singulares

Existen no ámbito do concello de Chantada elementos dunha importancia arqueolóxica e 

histórica indubidábel e que de deberían catalogarse axeitadamente e preservarse. Por exemplo:

a.- O monte da Medorra. No lugar de Pousada da parroquia de San Martiño de Mariz. 

Suponse a existencia dunha mámoa soterrada a falta da prospeccións.

b.- Pena do Tesouro. No lugar de Axulfe da parroquia de San Pedro de Líncora. Ten soabado

un pequeno oco en forma de cono truncado e invertido.

c.- Pena da Erosa ou Penedas da Cruz. No lugar de Erosa da parroquia de Santa Baia de 

Adá. Dúas penedas superpostas.

d.- Peneda da moura. No camiño que ascende cara o monte da Purreira á altura duns eidos 

coñecidos co microtopónimo de Castiñeiras.

e.- Penedo dos mouros. No monte Zuma da parroquia de San Fiz de Asma. Accédese a pé 

pola residencia do salto de Belesar. Ten na base un oco de nove metros cadrados e na parte alta unha

inscrición coas letras O.H.D.O.A.

TRIXÉSIMOSÉPTIMA.- Cruceiros e cruces

Recóllense algúns, mais non se fixo un inventario exhaustivo nin se recorreu a algúns 

elaborados previamente. Hai cando menos inventariados 27 e só a metade se recolle no PXOM.

Na verdade, son moitísimos os que se encontran espallados pola comarca de Chantada, preto

dos templos, nun cruce de camiños onde antigamente existían menhires que sinalaban lugares 

sempre sagrados no imaxinario colectivo...

A consecuencia é que faltan algúns como o Cruceiro do Trozas no lugar de Aspai da 

parroquia de Santa Uxía de Asma; o Cruceiro das Casas nas inmediacións do Pazo das Casas na 

parroquia de San Pedro de Viana; o caído Cruceiro de Piñeiro en Santa María de Bermún; o 

Cruceiro da Veiga en Santa María de Nogueira; 

No cruceiro de Mosteiro de Santa María de Pedrafita non se indica que contou con coloración 

vermella aínda perceptíbel na década de 90. 

En relación cos cruceiros existen tamén cruces que teñen tamén interese histórico-artístico e 

deberían catalogarse. Por exemplo, a de Vilaseco na parroquia de San Xoán d'A Laxe, a cruz de 
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Fornas ou as cruces de Vigo e Outeiro en Mariz.

Por último, deberían recollerse as cruces dos Pais Redencionistas erguidas durante a súa 

misión na década de 50 do século XX.

TRIXÉSIMOOITAVA.- Ponte de San Fiz

No río da C533 construída en 1931 e rodeada de viñedo e cerdeiras. 

TRIXÉSIMONOVENA.- Prioratos

Recóllese o Priorato de Oseira con ficha individualizada, non así o de San Salvador de 

Asma. Xunto ao resto do conxunto está en fase de aumentar a súa protección e debería concederlle 

tamén a protección de Ben de Interese Local a todo o conxunto con fichas individualizadas para 

cada un dos elementos a protexer.

CUATRIXÉSIMA.- Sartegos antropoides

Só se recollen con ficha individualizada no PXOM os sartegos antropoides do castro da 

parroquia de San Cristovo de Fornas. Tampouco nisto se fixo un catálogo exhaustivo ou cando 

menos se recolleu o que xa foi catalogado no seu día. Ao carón da igrexa parroquia do lugar d'A 

Candela na parroquia de Santa María de Camporramiro apareceron sepulturas antropoides 

escavadas no chan que semellan espallarse ás fincas estremeiras. No lugar de Arcos, na parroquia 

homónima, a carón da igrexa existen dous sartegos antropoides actualmente soterrados e no monte 

do Castelo un cadaleito escavado nunha peneda. 

CUATRIXÉSIMA PRIMEIRA.- Torres

Recóllense unicamente a Torre de Arcos (BIC) e a Torre do Pacio (BIC). Non se catalogan: 

os restos da Torre-fortaleza de Pereira no lugar de Pereira, parroquia de San Mamede de Pereira; o 

enclave da Torre-fortaleza de Vila de Eiriz no lugar d' O Pacio da parroquia de San Xillao de Mato e

hoxe denominado “praza Sergio Vázquez Yebra” ao ser destruídos os seus restos; os restos da Torre 

de Vilauxe no lugar d' A Torre da parroquia de San Salvador de Vilauxe; a demolida Torre de 

Quinteliña na parroquia de San Salvador de Asma; o corpo cadrado da Torre de Teixeiro no lugar de

Pedrido na parroquia de Santa María de Nogueira que pertenceu ao señorío de Teixeiro e tamén se 
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coñece como Torre do Cancelo.

CUATRIXÉSIMA SEGUNDA.- Pombais

Novamente tampouco se referencia un catálogo exhaustivo. Existen 29 inventariados e só se

recolle unha parte dos mesmos e a maioría sen ficha individualizada, citándoos simplemente no

conxunto arquitectónico ao que pertencen, por exemplo no caso do Pazo de Suatorre.

Así pois, entre outros faltan os seguintes pombais: Da Unlla de Gato en Santa Mariña de

Chantada da familia Soto; o da Veva en Santa Mariña de Chantada; o do Convento no priorato de

San Salvador de Asma; o da Ponte en Santa Mariña de Chantada; o de Basán Pequeno en Santa

Mariña de Chantada; o do Carabinero en Santa Mariña de Chantada construído sobre unha peneda;

o do Requeixao no lugar de Gordón na parroquia de San Vicente de Argozón;  o do Bértolo en San

Cristovo de Mouricios; o de Eiriz no lugar de Rolle en San Tomé de Merlán tamén construído sobre

unha peneda;  o de Boán en Mosteiro na parroquia de Santa Baia de Pedrafita; o do lugar de Vila en

Santa Baia de Pedrafita; o do lugar de Sillán en Santa Baia de Pedrafita; o do lugar da Lama en

Santa Baia de Pedrafita; o do Facha no lugar de Paracostoira en Santa Baia de Pedrafita; o da casa

de Carral Travesa no lugar de Carral Travesa na parroquia de Santa María de Sabadelle; o de Roque

no lugar de Vilaboa na parroquia de Santa María de Camporramiro; o pombal de San Fiz no lugar

da Casa Grande da parroquia de San Fiz de Asma; o de Suatorre no lugar homónimo de Santa María

de Arcos; o da Elfe en Santa María de Arcos; o de Casteda en Santa María de Arcos; o da Quintá en

San Paio de Muradelle; o de Abral en Abral de Abaixo na parroquia de San Xillao de Mato; o de

Asper en San Salvador de Brigos; o de Fornas en Fornas de Abaixo na parroquia de San Cristovo de

Fornas; o da Lucenza en San Xoán d' A Laxe; o de Riopedroso en San Xoán d' A Laxe caleado en

1854; o da Casa da Luna no lugar de Belesar na parroquia de San Bartolomeu de Belesar; o de Eiriz

en San Salvador de Brigos.

CUATRIXÉSIMA TERCEIRA.- Airas ou eiras lousadas

As eiras lousadas,  ou  airas das laxas no xeolecto das terras do Asma, son un elemento

patrimonial de primeira orde que debe catalogarse e rexistrarse para a súa debida protección nun

instrumento de ordenación municipal. 

Cando menos deberían recollerse as seguintes: 

Nome Lugar Parroquia
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Aira da Lama A Lama Santiago de Requeixo

Aira das Laxas Viloira Santiago de Requeixo

Aira do Franqueira O Campo Santiago de Requeixo

Aira do Camilo O Pereiro Santiago de Requeixo

Aira de Vilasusá Vilasusá Santiago de Requeixo

Aira do Carrapeto Vilasusá Santiago de Requeixo

Aira do Ratón Vilasusá Santiago de Requeixo

Aira do Ribeirao Río Santiago de Requeixo

Aira da Casa Grande Caíbe Santiago de Requeixo

Aira do Lamela Caíbe Santiago de Requeixo

Aira do Caíbe Caíbe Santiago de Requeixo

Aira Vila do Monte Santiago de Requeixo

Aira Fontela Santiago de Requeixo

Aira 2 Fontela Santiago de Requeixo

Aira do Ledo Sillán Santiago de Requeixo

Aira Sillán Santiago de Requeixo

Aira do Guerra Fondoreses Santiago de Requeixo

Aira Fondoreses Santiago de Requeixo

Aira do herdeiro Vilar Esmeriz

Aira do Lence Regoufe Esmeriz

Aira do Ledo Esmeriz Esmeriz

Aira do Tabodada Esmeriz Esmeriz

Aira do Seco Piñeiro Santa María de Bermún

Aira do Capador Bermún de Abaixo Santa María de Bermún

Aira da Pena Agra Santa María de Bermún

Aira do Baralloa Agra Santa María de Bermún

Aira de Abaixo Agra Santa María de Bermún

Aira da Trapela A Trapela Santa María de Bermún

Aira do Feliciano Suriz Santa María de Bermún

Aira de Cas Medio Abeleda San Vicente d'A Grade

Aira de Trasouteiro Trasouteiro San Vicente d' A Grade

Aira de San Vicente San Vicente de A Grade San Vicente d'A Grade

Aira Xoanín San Xoán d'A Laxe

Aira2 Xoanín San Xoán d'A Laxe

Aira de Carballizos Carballizos San Xoán d'A Laxe

Aira de Comezo Comezo San Xoán d'A Laxe
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Aira do Xan Abade Riazón San Xoán d'A Laxe

Aira Nuxilde San Xoán d'A Laxe

Aira Seoane San Xoán d'A Laxe

Aira do cura A Lucenza San Xoán d'A Laxe

Aira do Coto A Lucenza San Xoán d'A Laxe

Aira do Muiñeiro O Pacio San Xillao do Mato

Aira do Cabo Vila de Eiriz San Xillao do Mato

Aira do Boeiro Vilar de Eiriz San Xillao do Mato

Aira de Pousada Pousada San Martiño de Mariz

Aira do Chouso O Chouso San Xurxo de Asma

Aira de Fondo de Vila Fondo de Vila Santa María de Camporramiro

Aira do Poula Campo da Eirexe San Fiz de Asma

Aira da Pena A Pena San Fiz de Asma

Aira da Laxa A Laxa San Fiz de Asma

Aira do Méndez Campo da Eirexe San Fiz de Asma

Aira de Meixide Meixide San Fiz de Asma

Aira do Castro Meixide San Fiz de Asma

Aira do Cereiro Rolle Santo Tomé de Merlán

Aira de Carballedo Carballedo Santa María de Sabadelle

Aira do Pacio O Pacio Santa María de Sabadelle

Aira de Sobrado Sobrado Santa Baia de Pedrafita

Aira do Facha Paracostoira Santa Baia de Pedrafita

Aira do Outeiro Outeiro Santa María de Pesqueiras

Aira do Vázquez San Miguel Santa María de Pesqueiras

Aira da Cuqueira A Cuqueira Santa Uxía de Asma

Aira de Eiriz Eiriz Santa Uxía de Asma

Aira de Limiñón Limiñón San Paio de Muradelle

Aira de Mouricios Mouricios San Cristovo de Mouricios

Aira do Bértolo Mouricios San Cristovo de Mouricios

Aira do Quintana Moreiras San Miguel do Monte

Aira do Cambote Quinzán do Monte San Miguel do Monte

Aira do Fiúnte Quinzán do Monte San Miguel do Monte

Aira de Ansemil Ansemil San Vicente de Argozón

Aia do Victorino Ferreiros San Vicente de Argozón

Aira de Gordón Gordón San Vicente de Argozón

Aira do Pistón Quinzán das Peras San Vicente de Argozón
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Aira dos Cabezas San Vicente San Vicente de Argozón

Aira de Vilameá Vilameá San Vicente de Argozón

Aira de Sá Vilameá San Vicente de Argozón

Aira do Poutón Vilameá San Vicente de Argozón

Aira do Guillermo Amorín San Vicente de Argozón

Aira do Xorxe Amorín de Abaixo San Vicente de Argozón

Aira de Casdemiro Casdemiro Santa Baia de Adá

Aira de Erosa Erosa Santa Baia de Adá

Aira de Quinzán Quinzán da Vila Santa Baia de Adá

Aira da Estrella Quinzán da Vila Santa Baia de Adá

Aira de Surribas Surribas Santa Baia de Adá

Aira do Calviño Surribas Santa Baia de Adá

Aira da Lagoa A Lagoa San Salvador de Vilauxe

Aira de Vilauxe Vilauxe San Salvador de Vilauxe

Aira de Andemil Andemil San Salvador de Vilauxe

Aira da Torre A Torre San Salvador de Vilauxe

Aira da Torre 2 A Torre San Salvador de Vilauxe

Aira das Casas As Casas San Pedro de Viana

CUATRIXÉSIMA CUARTA.- Muíños

Estufectados ficamos ao ver que unicamente se recolle a casa-muíño de Santa Mariña de 

Chantada. A continuación damos unha relación de muíños que, cando menos, deberían incluírse con

ficha propia e que cuxa protección e conservación debe promoverse, tamén por seren parte esencial 

de moitos roteiros turísticos.

Nome Lugar Parroquia Río

Muíño do Seixo O Seixo San Xurxo de Asma Asma

Muíño do Solar O Solar Santa Cruz de Viana Asma

Muíño do Turibio Burgás Santa Cruz de Viana Regato de Burgás

Muíño do Menor Quintá de Vilameá Santa Cruz de Viana Asma

Muíño do Muiñeiro Vilameá Santa Cruz de Viana Regato da Barxela

Muíño do Zapateiro Derramán Santa Uxía de Asma Asma

Muíño da Santa Cruz Santa Cruz de Viana Santa Cruz de Viana Asma

Muíño de Abral Abral Mato-Carballeira Asma
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Muíño do Osorio Pacio Mato-Carballeira Comezo

Muíño do Muiñeiro Pacio Mato-Carballeira Comezo

Muíño do Pizarro Pacio Mato-Carballeira Comezo

Muíño do Burato Pacio Mato-Carballeira Comezo

Muíño do García Viana San Pedro de Viana Asma

Muíño do Cudeiro Esmoriz Esmoriz Asma

Muíño de Esmoriz Esmoriz Esmoriz Asma

Muíño das Casas Comezo Laxe-Seoane Comezo

Muíño de Carballizos Carballizos Laxe-Seoane Comezo

Muíño dos de Riba Trasouteiro San Vicente da Grade Comezo

Muíño Portarranfolfe Ranfolfe San Vicente da Grade Comezo

Muíño do Batán Regoufe Esmeriz Comezo

Muíño da Fonte A Fonte Esmeriz Comezo

Muíño da Elfe A Elfe Arcos Da Elfe

Muíño da Elfe2 A Elfe Arcos Da Elfe

Muíño do Río Río Arcos Da Elfe

Muíño do Paco Adá Adá Da Elfe

Muíño do Pitelo Mundín Adá Da Elfe

Muíño de Ansemil, 
acena

Ansemil Argozón Regato de Ansemil

Muíño de Ansemil Ansemil Argozón Regato de Ansemil

Muíño do Muiñeiro Quinzán das Peras Argozón Regato de Quinzán

Muíño do Meis Quinzán das Peras Argozón Regato de Quinzán

Muíño do Ledo Argozón Argozón Regato de Quinzán

Muíño do Castellano Moreiras San Miguel do Monte Río Lama do Muíño

Muíño do Areán Quinzán do Monte San Miguel do Monte Rigueiro de Quinzán

Muíño do Moure Quinzán do Monte San Miguel do Monte Rigueiro de Quinzán

Muíño do Portomeñe Surribas Adá Da Elfe

Muíño do Xepe Xestoso Adá Da Elfe

Muíño do Cachete Xestoso Adá Da Elfe

Muíño de Río Mosteiro Pedrafita Enviande

Muíño do Corral Mosteiro Pedrafita Enviande

Muíño do Veiga O Bañal Camporramiro Regato de Santa Lucía

Muíño do Cesáreo O Bañal Camporramiro Regato de Santa Lucía

Muíño de Cabreiros O Bañal Camporramiro Regato de Santa Lucía

Muíño do Fortes A Ermida San Pedro de Líncora Regato de Santa Lucía
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Muíño do Pío A Ermida San Pedro de Líncora Regato de Santa Lucía

Muíño da Barxa Ponte da Barxa Camporramiro Regato de Santa Lucía

Muíño da Barxa 2 Ponte da Barxa Camporramiro Regato de Santa Lucía

Muíño dos Corvos San Vicente Vilauxe Regato dos Corvos

Muíño do Pataqueiro San Vicente Vilauxe Regato dos Corvos

Muíño do Xitano Meixide San Fiz de Asma Asma

Muíño do Navego Meixide San Fiz de Asma Asma

Muíño do Cazarellas Costoira San Fiz de Asma Asma

Muíño do Xordo Tarrío San Fiz de Asma Asma

Muíño do José da 
Hermesinda

A Sariña A Sariña Regato da Sariña

Muíño da Torre A Sariña A Sariña Regato da Sariña

Muíño da Sariña A Sariña A Sariña Regato da Sariña

Muíño do Ferreiro A Vaqueriza Nogueira Regato da Vaqueriza

Muíño da Lamela Lamela de Abaixo San Salvador de Asma Regato de Santa Lucía

Muíño do Tenxoeiras Vilar Esmeriz Regato de Vilar

Muíño do Herdeiro Vilar Esmeriz Regato de Vilar

Muíño do Raposeiras Vilar Esmeriz Regato de Vilar

CUATRIXÉSIMA QUINTA.-  Conxuntos histórico-tradicionais de especial protección

Para alén do PEP non se valoran nin insiren conxuntos histórico-tradicionais de especial

protección no vixente PXOM. Sería axeitado facelo tamén nos núcleos rurais de maior intereses e

con construcións tradicionais mellor conservadas, alén de pazos, etc.

No tocante á paisaxe aínda que é a Xunta a que categoriza das figuras de protección dentro

da Rede Natura coidamos que, sobre todo, na zona da Ribeira Sacra este PXOM debería ser máis

estrito e ampliar a área de protección por ser de especial interese.

Ao  tempo,  nas  ribeiras  do  río  Miño  deberían  ampliarse  áreas  de  interese  natural  ou

paisaxístico contemplando o trazado de camiños, as especies forestais, os miradoiros e calquera

outra actuación que poida desenvolverse nestas áreas estratéxicas para o fomento turístico e o 

dinamismo económico do sector servizos. Urxe, pois, estabelecer neste eido criterios globais de

coherencia paisaxística.
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CUATRIXÉSIMASEXTA.- Exclusión dos afluéntes do Asma 

Debe mellorarse o Estudo do Medio Rural (EMR) pois, por exemplo, exclúe dos hábitas de 

interese os aflúentes e subafluentes do Asma cando deberían recibir o mesmo tratamento e 

protección ca este incrementándose ano a ano a importancia estratéxica das reservas de auga. 

CUATRIXÉSIMA SÉPTIMA.- Inexactitudes históricas

A modo de ilustrar esta alegación baste referenciar que EPTISA redactou o PXOM de Sober

do que copia na páxina 26 do Estudo do Medio Rural (EMR) as mesmas inexactitudes históricas

que contén o primeiro sobre o viño e as supostas virtudes do viño de Amandi aprezadas en Roma.

Nin  a  nosa  subzona é  a  de  Amandi  nin  se  corresponde coa  realidade.  Por  un lado,  existía  un

comercio atlántico fortísimo durante todo o milenio anterior á chegada dos romandos coas illas

celtas,  cos  fenicios,  cos  gregos...  Por  outro  lado,  o  viño  coñece  o  seu  principal  pulo  co

desenvolvemento dos mosteiros e non só na Ribeira Sacra, o mosteiro da Armenteira introduce o

albariño na península do Salnés da man das novas ordes monásticas francesas.

CUATRIXÉSIMA OITAVA.- Inexactitudes no modelo de asentamento poboacional

Algúns destes erros son por exemplo incluír na páxina 14 Viana en Santa Cruz de Viana e

deixar San Pedro de Viana só con dous lugares (Axulfe e San Pedro). En rigor, o lugar de Viana ten

casas sitas en tres parroquias (Santa Cruz, San Pedro e San Vicente da Grade) aínda que o groso do

núcleo pertence á parroquia de San Pedro de Viana. 

Vilamé* debe denominarse Vilameá aínda que se arrastre  esta  denominación errónea de

vello. O Outeiro aparece como un lugar de Santa Uxía de Asma (páxinas 15 ou 18) mais logo

noutras partes non se contempla como núcleo rural o cal debe subsanarse. Falta tamén o lugar de O

Cepedo.

CUATRIXÉSIMA NOVENA.- Sobre o informe dos servizos xurídicos

O informe dos servizos xurídicos do concello, "Informe sobre Aprobación Inicial del Plan

General de Ordenación Municipal de Chantada", non explicita ao noso entender a súa conformidade

e  simplemente  glosa  a  lexislación  de  aplicación  e  o  procedemento  a  seguir...  mais  en  ningún

momento analiza que o PXOM se axeite á mesma como para poder dar conformidade ou determinar

a  súa  viabilidade.  Non  hai  informe  da  intervención  do  concello  de  Chantada.  O  informe  do

arquitecto municipal da a súa conformidade sen fundamentar absolutamente nada do que afirma.
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QUINQUEXÉSIMA.- Basán Pequeno e terreos na beira oeste da rúa Costiña

O  informe  sectorial  previo  á  aprobación  inicial  da  secretaría  xeral  de  Ordenación  do

Territorio e Urbanismo custionaba os terreos fóra do solo urbano vixente, con ordenanzas RU e

TER á  beira  da  antiga  N-540,  ao  norte  do  camiño  de  acceso  a  Basán Pequeno,  que  poderían

considerarse como parte do citado núcleo rural; e terreos con ordenanza RU na beira oeste da rúa

Costiña entre a avenidade de Portugal e a estrada ao Seixo, fóra do urbano actualmente vixente.

Na páxina 111 da memoria xeral do PXOM dise que se modifica a clasificación pasando

nuns casos a formar parte do solo de núcleo rural colindante de Basán Pequeno, noutros a solo

urbano non cosolidado (terreos contíguos ao D1-AR-06), ou a solo rústico nos casos dos terreos da

contorna da rúa Costiña e os situados ao sur do río Asma, na beira leste da antiga N-540. No caso

dos terreos sitos entre o SUD-R2 e a estación de autocarros, intégranse estes no sector de solo

urbanizábel.

Cabe  considerar  ao  respecto  que  non  parece  razoábel,  dadas  as  obxeccións  tanto  ás

previsións demográficas canto de previsión excesiva de solo xa expostas con anterioridade, que o

núcleo de Basan Pequeno vaia  practicamente duplicar  o  seu tamaño,  clasificando o solo como

común dentro do núcleo rural. Evidentemente é un artificio para manter a xa escesiva previsión de

edificación residencial unifamiliar (RU) e bate co obxectivo e criterio xeral do PXOM de frear a

dispersión  e  fomentar  a  consolidación  e  mellora  das  áreas  edificadas  como  o  fai,  en  xeral,  a

excesiva precisión de solo edificábel nos núcleos rurais e na propia vila.

Tamén é mester indicar que non existe, ou non foi posíbel detectalo por parte do grupo

subscribinte, ningún sector denominado SUD-R2 nin, portanto, terreos situados entre o devandito e

a estación de autocarros.

QUINQUEXÉSIMA PRIMEIRA.- Potencialidades do municipio a desenvolver

Polo que fomos indicando sobre o patrimonio é evidente que hai que refacer, entre outras, a

epígrafe 3.5 da memoria xeral do PXOM que foca as potencialidades do municipio a desenvolver e

que  se  traduza  nunha  diagnose  máis  completa  que  traia  consigo  actuacións  encamiñadas  ao

recoñecemento,  sinalización,  conservación  e  posta  en  valor  do  patrimonio,  dos  elementos  de

interese  turístico,  dos  usos  produtivos  do  solo,  etc.  A  exclusión  dos  soutos  deriva  na  non

consideración da potecialidade económica da castaña, cando xera un volume de negocio importante

e mesmo hai empresas de transformación de alto valor engadido.

QUINQUEXÉSIMA SEGUNDA.- Saneamento dos núcleos rurais
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O concello de Chantada continúa aínda tendo a maior  parte  dos seus  núcleos  ruais sen

saneamento, recollida selectiva do lixo ou tratamento das augas residuais. Bótase en falta relación

destas  eivas  por núcleos e  unha proposta  global  de actuación,  tamén no subministro de augas,

especialmente  naqueles  núcleos  onde  se  prevé  espazo  para  o  incremento  de  vivendas  e/ou

poboación. Este mesmo problema dáse en núcleos próximos á propia vila e que co PXOM queren

integrarse na malla urbana como en Basán Pequeno ou no extremo sur do bairro da Ponte con

ordenanza BT, sen abastecemento nin saneamento.

QUINQUEXÉSIMA TERCEIRA.-  Rexeneración  da  paisaxe  urbana:  máis  rehabilitación,

conservación e posta en valor e menos expansión

A proposta de limitar o exceso de previsión de solo que debullamos en diversas alegacións

vai tamén ligado á necesidade perentoria de rexeneración da paisaxe urbana altamente degradada

desde a década de setenta do século XX.

É coñecido que Chantada tivo desde mediados do século XX unha evolución urbanística

caótica a pesar de contar co primeiro plano de ordenamento da provincia de Lugo e logo co PXOU

xa en 1985. Con todo, non houbo vontade política para evitar a expansión lineal polas beiras das

estradas radiais (N-540, LU-P-15-07 e a LU-213) cuxa consecuencia foi a aparición de espazos

intersticiais  baleiros  e  unha  malla  urbana  en  forma  de  patas  de  araña  ou  tentáculos  de  polbo

altamente  contraproducente.  Estas  circunstancias  xeraron  unha  paisaxe  urbana  que  presenta

impactos altamente negativos debendo facerse unha ordenación urbanística que recupere os valores

e capacidade paisaxística do bo que conservamos sen alimentar máis abusos e deterioros. 

Para o exposto é necesario un axeitado tratamento e catalogación dos elementos de interese

(por exemplo a contorna do río Asma ou o casco antigo para o que resulta pouco axeitado áreas de

desenvolvemento  como  D1-AR-09,  o  SN-V2,  a  parte  sul  de  D1-AR-11,  etc.)  e  medidas  de

ordenación tendentes a minimizar os impactos existentes, así como evitar cousas como máis de 4

alturas ao pé do casco histórico da vila que teñen un altísimo impacto visual.

Tamén é preciso apostar por completar as tramas urbanas e os espazos intersticiais baleiros

antes de impulsar desenvolvementos urbanísticos periféricos en Centulle e Basán Pequeno, entre

outros, como fai este PXOM. É fundamental a todo ponto, termos espazos públicos ben delimitados,

recorridos peonís continuos e protexidos do tráfico rodado, peonalizar o casco histórico preservando

a estrutura dos edificios históricos do impacto do tráfico rodado, dispor de suficientes espazos libres

axardinados  ou  acondicionados  indicando  o  uso  previsto  para  cada  un  deles,  elementos  de

información e sinalización dos principais fitos e a súa integración na paisaxe urbana...

Igualmente, debe atenderse –tamén no caso de SUD-T1 e SUD-R1– con detalle ao trazado
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viario,  disposición  e  características  das  zonas  verdes,  condicións  de edificación  e  urbanización

(incluíndo soterramento de cableado e contaminación lumínica) se se quere facer unha correcta

integración paisaxística coa contorna.

QUINQUEXÉSIMA CUARTA.- Aparcamento e tráfico rodado

Non semella suficiente nin axeitado en relación á paisaxe urbana e a calidade de vida das 

persoas o disposto para regular o tráfico e o mobiliario urbano, debendo mellorarse cando menos 

cunha proposta de áreas de aparcamento de vehículos ben planificadas.

QUINQUEXÉSIMA QUINTA.- Solo terciario en Centulle

A reserva de solo terciario en Centulle (TER) parece pouco fundamentada existindo espazos 

con maior ligazón á malla urbana que poderían destinarse a tal fin. E completamente excesivo o 

destinado a RU e TER por cima dos equipamentos 08-SE-E03 e 08-SE-E06 que espallan a trama 

urbana artificialmente até o lugar de Centulle cuxa previsión de solo para expansión, por súa vez, se

sextuplica irracionalmente. 

Así pois, o que poderíamos denominar como "o pico de Centulle" apreséntase desligado do 

tecido urbano, non advirtíndose a esixíbel intergración na malla –artigo 11.1 da Lei 9/2002–, sen 

consolidación do artigo 11.1 Lei 9/2002, e non resulta acreditada a axeitada solución do servizo de 

saneamento.

As áreas delimitadas no mapa como C02 (parcialmente) e, especialmente, B02 e B01 non se 

aprecia que na súa configuración recibida estean propiamente integradas na malla urbana, non 

chegando a súa colindancia con equipamentos e xa nin con solo urbano. Equipamentos que xa no 

seu momento, dito sexa de paso, se construíron na periferia da vila: IES Lama das Quendas e CEIP 

Xoán de Requeixo polo que B02 e B01 apresentan unha total falte de engarce co entramado 

urbanístico parecendo unicamente razoábel a disposición de RU de C02 e debendo emprazarse a 

reserva de TER de B02 no ámbito C03 favorecendo a consolidación dun deseño urbanístico radial e 

novas vías de acceso para unha parte da vila que as precisa con urxencia.

Os referidos sectores (ou outros como SUD-T1, D1-AR-06, B04...)  non poden entenderse

incluídos dada a súa ubicación e características no entramado urbanístico do núcleo de Chantada,

sendo digno de lembrar que pódese invocar aquí a integración na malla urbana marcada como

requisito pola Lei 9/2002, como paso previo para o recoñecemento e clasificación do solo como

urbano  e  non  precisamente  como  obxectivo  a  alcanzar,  dada  a  súa  inexistencia  previa,  coa

execución e desenvolvemento do PXOM.
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QUINQUEXÉSIMO SEXTA.- Fontes

Non se contempla a maior parte das fontes de interese público e a catalogar e protexer. Alén 

das que si se recollen botaos en falta: 

Nome Lugar Parroquia

Fonte de Casteda Casteda Arcos

Fonte de Río Río Arcos

Fonte de Vilariño Vilariño Arcos

Fonte da Torre A Torre Arcos

Fonte da Elfe A Elfe Arcos

Fonte de Esmeriz Esmoriz Esmoriz

Fonte da Ermida A Ermida Belesar

Fonte do Bañar O Bañal Camporramiro

Fonte da Cancela A Cancela Camporramiro

Fonte do Penso O Penso Camporramiro

Fonte do Caño Vilaboa Camporramiro

Fonte de Líncora Líncora Camporramiro

Fonte de Casoa Casasoa San Xurxo de Asma

Fonte d'A Laxa A Laxa San Fiz de Asma

Fonte de Costoira Costoira San Fiz de Asma

Fonte de Rique Lama de Abaixo San Fiz de Asma

Fonte do Curro O Curro San Fiz de Asma

Fonte do Xan Abade Riazón A Laxe

Fonte do parque Eloísa 
Ribadulla

Parque Eloísa Ribadulla Chantada

Fonte Lama das Quendas Lama das Quendas Chantada

Fonte da Ponte Bairro d'A Ponte Chantada

Fonte de Basán Basán Grande Chantada

Fonte de Sobreira Sobreira de Abaixo Fornas

Fonte d'A Devesa A Devesa Líncora

Fonte de Freán Freán Líncora

Fontes de Sobrado (cinco 
fontes)

Sobrado Líncora

Fonte do Pacio O Pacio Líncora

Fonte de Vilachá Vilachá Líncora

Fonte de Vigo Vigo Mariz
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Fonte de Limiñón Limiñón Limiñón

Fonte de Pedrido Pedrido Nogueira

Fonte de Cartemil Cartemil Nogueira

Fonte dos Bacelos A Veiga A Veiga

Fonte dos rapaces Monte Faro Requeixo

Fonte do Mosteiro Mosteiro Pedrafita

Fonte de Xillán Xillán Pedrafita

Fonte de Nandulfe Nandulfe Pedrafita

Fonte de Sobrado Sobrado Pedrafita

Fonte de Vila Vila Pedrafita

Fonte da Nogueira Nogueira Pesqueiras

Fonte da Airoá Airoá Pesqueiras

Fonte de Soilán Soilán Pesqueiras

Fonte da Virxe Camiño empedrado de Outeiro 
a Santa María de Pesqueiras 
(BIC)

Pesqueiras

Fonte da Santa Rosa Santa Rosa Sabadelle

Fonte de Cardavós Cardavós Sabadelle

Fonte de Carral Travesa (con 
pedra de armas)

Carral Travesa Sabadelle

Fonte do Guerra San Estebo San Salvador de Asma

Fonte de Soutariz Soutariz A Sariña

Fonte da Virxe A Sariña A Sariña

Fonte de Pincelo Pincelo A Sariña

Fonte do San Fiz Pincelo A Sariña

Fonte do Pousadoiro Pousadoiro A Sariña

A Calexa Vilameá Santa Cruz de Viana

Lavadoiro da Barxela Vilameá Santa Cruz de Viana

Lavadoiro de Vilardamos Vilardamos Santa Cruz de Viana

Fonte da Cuqueira A Cuqueira Santa Uxía de Asma

Abrevadeiro do Outeiro Outeiro Santa Uxía de Asma

Fonte de Aspai Aspai Santa Uxía de Asma

Fonte de Campo da Vila Campo da Vila Santa Uxía de Asma

Fonte de Brigos Brigos de Abaixo Brigos

Fonte de Viñás Viñás Santiago de Arriba

Fonte de Pereira Pereira de Abaixo Pereira
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Fonte de Boán Boán Muradelle

Fonte da Nugalla San Estebo San Salvador de Asma

Fonte de Quinteliña Quinteliña San Salvador de Asma

Fonte dos Piscos Mouricios Mouricios

Fonte de Sá Sá Mouricios

Fonte de Sá 2 Sá Mouricios

Fonte de Argozón Argozón San Miguel do Monte

Fonte das Moreiras Moreiras San Miguel do Monte

Fonte de Amorín de Abaixo Amorín de Abaixo Argozón

Fonte da Adá Adá Adá

Fonte  de Casdemiro Casdemiro Adá

Fonte da Rigueira A Rigueira Adá

Fonte de Brandián Brandián Vilauxe

Fonte de San Vicente San Vicente Vilauxe

Fonte da Lama A Lama Vilauxe

Fonte dos Foreiros Os Foreiros Vilauxe

Fonte de Andemil Andemil Vilauxe

Fonte de Mundín Mundín Vilauxe

Fonte de Vilar Vilar do Mato Vilauxe

Fonte das Casas As Casas San Pedro de Viana

QUINQUEXÉSIMA SÉPTIMA.- Fornos

Tampouco se recollen os fornos existentes no concello. Infelizmente non nos foi posíbel 

estabelecer unha listaxe completa por falta de tempo e medios. Servan como referencia da 

necesidade de preservar estes elementos os localizados na parroquia de Santa Cruz de Viana e 

algúns aínda en uso:

Nome Lugar Parroquia

Forno do Canteiro Outeiro Santa Cruz de Viana

Forno do García Vilameá Santa Cruz de Viana

Forno de Vilameá Vilameá Santa Cruz de Viana

Forno do Cirgaito Vilameá Santa Cruz de Viana

Forno de cas de baixo Vilameá Santa Cruz de Viana
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Forno de Quintá Vilameá Santa Cruz de Viana

QUINQUEXÉSIMA OITAVA.- Lavadoiros

Aínda que se inclúen algúns lavadoiros non se fai unha verificación exhaustiva tampouco 

dos mesmos. Faltan, entre outros e para alén dos xa sinalados na alegación das fontes (55ª):

Nome Lugar Parroquia

Lavadoiro de Gordón Gordón Argozón

Lavadoiro de Trasouteiro Trasouteiro A Grade

Lavadoiro de Randolfe Randolfe Bermún

Lavadoiro da Trapela A Trapela Bermún

Lavadoiro de Belesar Belesar Belesar

Lavadoiro de Meixide Meixide San Fiz

Pozo Lavadoiro Trascarreira San Fiz

Lavadoiro Fontefiz San Fiz

Fonte lavadoiro A Fonte Esmeriz

Puza-lavadoiro Freán Líncora

Puza con pedra de lavar do 
Canteiro

Outeiro Santa Uxía de Asma

Lavadoiro Outeiro Mariz

Lavadoiro Mariz Mariz

lavadoiro Pousada Mariz

Lavadoiro e fonte Rolle Merlán

Lavadoiro Limiñón Muradelle

Lavadoiro San Paio Mudadelle

Lavadoiro Quintela A Laxe

Lavadoiro Comezo A Laxe

lavadoiro Penasillás A Laxe

Lavadoiro Mouricios Mouricios

lavadoiro Nogueira Nogueira

Lavadoiro Soto Nogueira

Lavadoiro Santiago de Arriba Santiago de Arriba

Lavadoiro Paracostoira Pedrafita

Lavadoiro Xillán Pedrafita

Lavadoiro Sobrado Pedrafita

lavadoiro A Lama Pedrafita
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Lavadoiro do coronel Airoá Pesqueiras

Lavadoiro de Soilán Soilán Pesqueiras

lavadoiro O Priorato San Salvador de Asma

lavadoiro Casosoa San Xurxo de Asma

lavadoiro Adaúlfe Líncora

Lavadoiro A Eirexe Líncora

Lavadoiro Vilar de Outeiro Santiago de Arriba

Fonte do Ortilleiro Bacelares Santiago de Arriba

Lavadoiro Vilela Merlán

lavadoiro Eiriz Brigos

Lavadoiro Baltar Brigos

Lavadoiro de Vilariño Vilariño Arcos

Lavadoiro Barrio Muradelle

Lavadoiro Uriz Muradelle

Lavadoiro Muradelle Muradelle

lavadoiro Paderne Mudarelle

Lavadoiro San Cristovo Mouricios

Lavadoiro Quinzán do Monte San Miguel do Monte

Lavadoiro Freán Argozón

lavadoiro Gordón Argozón

Lavadoior Quinzán das Peras Argozón

Lavadoiro Vilameá Argozón

Lavadoiro San Vicente Argozón

Lavadoiro Erosa Adá

Lavadoiro Mundín Adá

Lavadoiro Quinzán da Vila Adá

Lavadoiro Vilar-Surribas Adá

Lavadoiro Surribas Adá

Lavadoiro Santa Cruz Santa Cruz de Viana

Lavadoiro A Lagoa Vilauxe

Lavadoiro Sandiás Vilauxe

Lavadoiro San Vicente Vilauxe

Lavadoiro Vilauxe Vilauxe

Lavadoiro Vilaver Vilauxe

Lavadoiro Andemil Vilauxe
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Lavadoiro O Ulleiro Vilauxe

Lavadoiro A Torre Vilauxe

Lavadoiro Mundín Vilauxe

Lavadoiro Formariz Vilauxe

Lavadoiro Abeleda A Grade

Lavadoiro Fondoreses Requeixo

QUINQUEXÉSIMA NOVENA.- Pazos e casas

Tampouco se fai unha relación exhaustiva dos pazos. Así, falta o Pazo das Casas ou no caso 

da denominada como Casa da Nogueira inclúese unha foto con mar que dubiamos poda ser de 

Chantada e si un intesante corta e pega doutro catálogo, outra mostra do rigor empregado. 

Igualmente faltan múltiplas casas por reseñar como a Casa do Xan Abade (Riazón), a da Tulla 

(Arcos), A Casa do Cabo (Santa Cruz de Viana)... Existe un estudo realizado ao redor do ano 2000 

que fai un inventario das existentes e que debería actualizar con fichas independentes neste PXOM.

CODA FINAL.- 

Dado o escaso tempo de exposición e as deficiencias no procedemento e na publicidade non

nos  foi  posíbel  facer  alegacións  cun  maior  detalle.  Igualmente  os  medios  materiais  dos  que

dispomos non son evidentemente comparábeis aos que conta a empresa EPTISA ou o concello de

Chantada. Aínda así, tentamos con estas alegacións defender os intereses da cidadanía.

Enténdanse as presentes alegacións como eivas que se deben subsanar no presente PXOM

dunha  parte  e  como  unha  emenda  á  totalidade  do  mesmo  xa  que,  entre  outras  cuestións,  as

previsións  demográficas,  as  delimitacións  e  a  memoria  económica  non  o  fan  viábel.  Temos

igualmente claro que vai ser modificado substancialmente polos sucesivos informes preceptivos

para o que se precisaría unha nova exposición pública e non contou con canles de participación

cidadá que explican aspectos tan lamentábeis como a exclusión de boa parte do noso patrimonio.

Por todo o exposto, se se cisma en manter nos termos actuais este PXOM pode encontrarse

cun  contencioso-administrativo  para  o  que  queremos  lembrar  a  recente  sentenza  do  Tribunal

Superior de Xustiza da Galiza que anulou a totalidade do PXOM do concello de Abegondo por

circunstancias concorrentes de menor gravidade que algunhas  das detectadas por este  grupo no
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PXOM de Chantada. Urxe participación cidadá e novos traballos de campo para evitar algunhas das

consecuencias máis prexudiciais para os intereses públicos e privados do conxunto da  veciñanza do

concello de Chantada.

Así as cousas,  SOLICITO  se teña por apresentado este escrito e se teñan formuladas as

ALEGACIÓNS que contén para que se teñan en conta e se incorporen á redacción definitiva que se

lle dea ao Plano Xeral de Ordenación Municipal do concello de Chantada; e SOLICITO que

unha  vez  rematada  a  exposición  pública  e  resoltas  as  alegacións  por  parte  dos  servizos

técnicos  e  xurídicos  do  concello  se  elaboren  senllos  informes  sobre  calidade  técnica  da

ordenación proxectada e conformidade do PXOM coa lexislación vixente.

Chantada, 5 de xuño de 2016 (alegacións revistas a 16/08/2016).

Antom Fente Parada, portavoz de Por Chantada-CUP
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