
Emenda MOCIÓN sobre as adegas denunciadas da Ribeira Sacra do Concello
de Chantada pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  Grupo  Municipal  Por  Chantada-CUP,  apresento,  para  a  súa

discusión  e  se  procede  aprobación,  a  seguinte  emenda  para  a  Moción  conxunta  dos  grupos

municipais  PSG-PSOE,  Independentes  Terras  do  Asma  e  PP,  sobre  paralización  de

expedientes da Axencia Urbanística nas ribeiras de Chantada  fundamentándoa na seguinte 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A APLU réxese pola  Lei 15/2004, de 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, de 30 de

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural da Galiza (DOG 31/12/2004).

Dita disposición modifica o número 3 da disposición transitoria 4ª, que fica redactada do seguinte

xeito: 

3.  As  construcións executadas en solo rústico ao abeiro da  licenza urbanística e da  preceptiva
autorización autonómica poderán manter o uso autorizado, e poderán executarse nelas obras de
mellora e reforma das instalacións sen incrementar a superficie edificada legalmente, aínda cando
non cumpran as condicións de uso e de edificación establecidas por esta lei.
Así  mesmo,  logo  da  autorización  autonómica,  segundo  o  establecido  polo  artigo  41,  poderán
executarse  obras  de  ampliación  da  superficie  edificada  licitamente,  cumprindo  os  seguintes
requisitos: 
a)  Que non se trate de terreos que deban ser incluídos no solo rústico de protección de espazos
naturais, de augas, de costas ou de interese paisaxístico segundo esta lei. 
b) Que cumpra as condicións de edificación establecidas polos artigos 42 e 44 desta Lei e polo
planeamento  urbanístico.  No  caso  de  vivendas  en  solo  rústico,  só  poderán  ampliarse  ata  un
máximo do 10% da superficie edificada autorizada. 
c) Que se manteñan o uso e a actividade autorizados orixinariamente, non permitíndose o cambio
de uso.
d) Que se adopten as medidas correctoras necesarias para minimizar a incidencia sobre o territorio
e  todas  aquelas  medidas,  condicións ou limitacións tendentes  a  conseguir  a  menor  ocupación
territorial e a mellor protección da paisaxe, dos recursos produtivos e do medio natural, así como a
preservación do patrimonio cultural e da singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona. 



Modifícase, nese mesmo texto legal, a disposición transitoria quinta, redactada do seguinte

modo: 

Disposición transitoria quinta.-Edificacións ilegais en solo rústico. 
1.  As  edificacións  e  construcións  situadas  en  terreos  clasificados  como  solo  rústico  sen  a
preceptiva autorización autonómica ou sen licenza municipal  poderán ser obxecto de expediente
de legalización sempre que se cumpran as seguintes condicións:
a)  Que  no  momento  da  entrada  en  vigor  da  Lei  9/2002  transcorrera  o  prazo  legalmente
estabelecido  sen  que  a  administración  adoptase  ningunha  medida  dirixida  á  restauración  da
legalidade urbanística. 
b) Que os terreos nos que se localiza a edificación non merezan a condición de solo rústico de
protección de espazos naturais, de costas ou de interese paisaxístico, segundo o establecido nesta
lei. 
2.  Para  a  legalización  das  edificacións,  construcións  e  instalacións  será  necesario  obter,
previamente  á  licenza  urbanística  municipal,  a  preceptiva  autorización  autonómica  segundo  o
procedemento establecido polo artigo 41 desta lei.
O  anteproxecto  de  legalización  deberá  prever  as  medidas  correctoras  necesarias  para  dar
cumprimento ao disposto polas letras a) e b) do número 2 do artigo 42 e polo artigo 104 desta lei.
A solicitude de autorización para legalizar as construcións e instalacións deberá presentarse no
prazo máximo de tres anos contado desde a entrada en vigor da Lei de modificación da Lei 9/2002.
3. O promotor da licenza deberá aboar en concepto de canon de legalización do aproveitamento
urbanístico  unha  parte  do  aproveitamento  que  se  legalice.  O  importe  do  canon  distribuirase
atribuíndolle o 80% ao municipio no que se localiza a edificación ou construción e o 20% restante
á Comunidade Autónoma. 
A contía do canon será de 10 euros por cada metro cadrado de superficie edificada, incluída se é o
caso a superficie que se pretende ampliar, e deberá ser aboado ao municipio no prazo dun mes
desde que lle sexa notificado o outorgamento da licenza de legalización. 
O  municipio  será  responsable  da  xestión  e  recadación  do  canon e  deberá  transferirlle  á
Comunidade Autónoma a parte proporcional dos ingresos obtidos por este canon. 
4. Nas edificacións e construcións legalizadas poderanse autorizar obras de mellora e reforma e, en
casos xustificados, obras de ampliación cumprindo as condicións de edificación establecidas polos
artigos 42 e 44 desta lei e polo planeamento urbanístico. No caso de vivendas en solo rústico, só
poderá ampliarse ata un máximo do 10% da superficie edificada orixinaria.  En ningún caso se
autorizará o cambio de uso ou actividade preexistente. 

Así  as  cousas  é  evidente  que  arestora  a  inmensa  maioría  das  construcións  da  Ribeira  Sacra  e

concretamente das ribeiras do Concello de Chantada están incumprindo estas e outras disposicións

legais o que xerou un constante fluxo de denuncias para a reposición da legalidade urbanística por

parte da APLU, todas elas notificadas tanto aos proprietarios canto ao Concello de Chantada, e que

lonxe de ser un problema novo é unha constante que vén de anos atrás sen que o Goberno municipal

adoptase ou estudase medidas ao repeito durante todo este tempo até que a imprensa e as ameazas

de derribo deitaron luz sobre esta grave problemática. 

É máis, durante décadas do Concello fomentou e amparou o “ti vai facendo” mesmo outorgando

licenzas para actuacións que se sabía eran de complexa ou imposíbel legalización, de acordo co

marco legal vixente, e, asemade, non exerceu as competencias de control e salvagarda da legalidade

urbanística  que  lle  son  proprias  fomentándose  prácticas  de  impunidade  que  xeraron  un  efeito

dominó. 

Por outras palabras, non executou as competencias que lle son proprias e que a lei lle obriga

a exercer. Existen pois responsabilidades políticas por como se actuou no terreo urbanístico que



igualmente deben ser dilucidadas e, en todo caso, exixen dación de contas por parte das persoas

implicadas  e  encetar  medidas  concretas  e  compromisos  por  parte  do  ente  local  que non pode,

infantilmente, delegar toda a responsabilidade na APLU e na Xunta da Galiza obviando como se

comportou nas últimas décadas. 

Portanto, non corresponde facerse os sorprendidos nen solicitar acordos que non obriguen a nada ao

Concello nen comecen por recoñecer a realidade e a gravidade dos feitos: número e natureza de

expedientes da APLU, estudo de alternativas e medidas concretas para evitar derribos, ordenación

definitiva do espazo ribeirao, garantías de que a lei se aplica e é para todos igual, etc. Calquera

outro  acordo  non  pasa  de  brinde  ao  sol  non  resolvendo  o  problema  e  só  serve  para  seguir

exculpándose socialmente, ao tempo que se xeran falsas expectativas nos afectados e na sociedade.

Tampouco se debe mentir.  O novo PXOM en tramitación só legaliza adegas con uso industrial

(actividade vitivinícola) de máis de 2.000 m2,  en nengún caso é  aplicábel  á maioría dos casos

denunciados pola APLU e que durante ano se notificaron e arquivaron pasivamente por parte do

Concello sen que se movese un dedo. Tanto é así que no proprio PXOM, ao que o noso grupo

apresentou múltiplas alegacións e que aprobou Inta en solitario polo que deberían coñecer ben o seu

contido, non se arbitrou nengunha medida ou previsión para a ordenación efectiva da Ribeira Sacra,

aínda  sabendo  que  a  inmensa  maioría  das  adegas  realmente  existentes  non  só  están  fóra  de

ordenación senón que son susceptíbeis de denuncias e ordes de derribo ao non seren legalizábeis

nen susceptíbeis de modificacións pontoais.

Desde 1985, ano de aprobación do PXOU vixente, o Concello de Chantada nunca fixo un catálogo

completo con vistas a ordenar e dar cobertura xurídica ás adegas da ribeira. A razón sospeitamos

que foi  unha  palabra  moi  en  voga na  xerga  política  dos  nosos  días:  o  populismo.  Electoral  e

socialmente non era rendíbel.  Non estamos falando de núcleos rurais  susceptíbeis,  en maior ou

menor medida, de modificacións pontoais que legalicen o “ti vai facendo” senón de construcións

isoladas e espalladas en solo rústico regulado pola nova LGS, entre outras disposicións, dun xeito

estrito e, xa que logo, difíciles de amparar mediante instrumentos urbanísticos e xa nen falemos se

non se adoptou nunca nengunha medida ao respeito. 

En todo caso, cómpre lembrar que calquera instrumento urbanístico local debe axustarse única e

exclusivamente ao marco legal vixente e que este marco, para ben e para mal, é o que ampara as

actuacións da APLU polo que non procede dar falsas esperanzas e solucións  inverosímiles  aos

afectados.  Un PXOM non pode contravir a lexislación de ámbito superior, como a Lei do solo da



Galiza (LSG) e tanto a súa tramitación como hipotéticas mudanzas lexislativas que favorecen a

ribeira de Chantada demorarían longos anos dos que os afectados non van dispor.

Portanto, recapitulando: 

• non se procedeu a estudar alternativas que permitisen criar ordenanzas urbanísticas ás que

acollerse;

• non se presinou nen se alegou para suscitar mudanzas lexislativas que recollesen a nosa

realidade local; 

• non se buscaron solucións políticas e legais nen acordos con outras administracións, aínda

despois de chegadas ducias de denuncias; 

• non se enviaron comunicacións á APLU nen a Consellaría para demandar arbitrio e procurar

unha solución a un problema que afecta, na verdade, a centos de adegas da Ribeira Sacra;

• non se estudou na revisión do PXOM, aprobada inicialmente aínda nesta lexislatura cando

xa  existían  múltiplas  denuncias  en  curso,  rexistrar  as  adegas  históricas  no  catálogo  e

inventario  de  bens  patrimoniais  a  protexer,  que  tería  permitido  se  callar  cando  menos

amparar a boa parte das construcións existentes; 

• non se impulsou nen valorou a declaración das ribeiras como Ben de interese local, figura

amparada pola lei e que podería se callar ter servido para encetar o marco regulatorio, etc.

En definitiva, non se fixo absolutamente nada e agora téntase cunha moción que non nos obriga a

nada como Concello vender aos afectados o noso apoio. Unha fraude.

No entanto, dentro da heteroxeneidade das casuísticas existentes na Ribeira Sacra, concordamos en

que deben catalogarse todas as construcións non sendo razoábel que a normativa legal vixente non

se adapte en boa medida á realidade da Ribeira Sacra e ao minifundio das nosas ribeiras, dunha

parte; e, doutra parte, tampouco é de xustiza que se carguen as tintas sobre aquelas construcións

que, curiosamente, respeitaron en maior medida a tipoloxía e usos tradicionais ao tempo que se fai a

vista gorda cos chalets alimentando a sensación, xa socialmente espallada, de que a lei non se aplica

co mesmo rigor a todas as persoas: ou se aplica a lei a todas as adegas nunha situación análoga,

sexa o proprietario quen sexa, ou se arbitra unha solución para o conxunto das que respeitan

tipoloxía, volumetría, etc. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación de Chantada o seguinte ACORDO:



1.- O Concello de Chantada emtirá un bando, que se notifique a todos os proprietarios, e en

que:

• recoñece  que  durante  décadas  non  executou  as  súas  competencias  en  materia

urbanística dun xeito correcto polo que solicita desculpas públicas e comprométese a

traballar dun marco que dea, definitivamente seguranza xurídica as adegas ribeirás e

ordene o espazo ribeirao de alto valor cultural, paisaxístico e económico. 

•  informando sobre a gravidade da situación e convocándoos a un acto informativo

onde se asesore, xurídica e tecnicamente, os afectados.

2.- Que os servizos xurídicos e urbanísticos do Concello de Chantada elaboren, no prazo dun

mes, senllos informes remitíndoos a todos os grupos municipais nos 5 días seguintes á súa

redacción e nos que se detalle cando menos:

• Número e natureza dos expedientes afectados agrupándoos por casuísticas comúns, por

estado do procedemento e  por incumprimentos  normativos  segundo a APLU como

paso previo a inventariar, clasificar e analizar as problemáticas realmente existentes,

xa que non todas as adegas entran nunha casuística común. 

• Lexislación aplicábel.

• Recomendacións xurídicas e técnicas para o estudo ou formulacións de alternativas

que  permitan  a  criación  dun  marco  xurídico  que  dea  definitivamente  seguranza

xurídica aos proprietarios e ampare aquelas construcións que sexan susceptíbeis de

recoñecemento  (tipoloxía  tradicional,  reforma  e  rehabilitación  de  adegas  históricas

preexistentes –máis de 50 anos–, adegas de nova construción de planta baixa e escasa

volumetría con materiais tradicionais, uso vitivinícola dominante, etc.).

• Que se pronuncien sobre a posibilidade de iniciar o procedemento de área de especial

interese  local  catalogando  todas  as  construcións  realmente  existentes  con  ficha

individualizada como elementos  integrantes  da paisaxe humana secular da Ribeira

Sacra  naqueles casos susceptíbeis de recoñecemento.

• Que se ditamine a legalidade e validez das licenzas urbanísticas concedidas, así como

as responsabilidades e competencias locais na materia.

3.- Que o Concello asuma a defensa colectiva daqueles afectados aos que se lle reclama un uso

residencial pola existencia de grella, baño e/ou cociñas de butano, máxime tendo en conta que

amparou con licenzas ou cobrou direitos por moitas das construcións, non abrindo nengún

procedemento de restauración da legalidade urbanística contra elas por incumprimento do

disposto nas mesmas.



4.- Remitir este acordo á APLU e á Consellaría de Medio Ambiente e ordenación do territorio

solicitando tamén audiencia co conselleiro para procurar unha saída política e solucións para

unha situación que ou ben deriva en centos de demolicións (se se aplica a lei a todos por igual),

ou ben se regulariza dalgunha maneira ao tempo que se pon, definitivamente, fin aos abusos e

incumprimentos urbanísticos nas ribeiras de Chantada. 

A tal efeito, a Corporación de Chantada entende que debe procurarse unha fórmula

para  paralizar  temporalmente  os  expedientes  que  pode  ser  a  solicitude  de  informe  da

Consellaría  e  dos  órganos  consultivos  dos  que  dispón  a  Xunta  da  Galiza  para  que  se

pronuncien técnica e xuridicamente sobre esta cuestión, ao tempo que permitiría sentar os

alicerces para elaborar unha normativa específica que regule e ampare nos casos en que sexa

posíbel este tipo de construcións, así como os usos permitidos (e os elementos para determinar

os mesmos).

5.-  Solicitar  da  APLU  información  sobre  a  metodoloxía  e  o  procedemento  seguido  para

denunciar de  oficio  a  algunhas adegas  por cuestións análogas a  outras  limítrofes  que,  no

entanto, non foron denunciadas.

6.- Que no pleno ordinario de novembro se renda conta de cantas actuacións se desenvolveron

comprometéndose a Corporación a impulsar un novo acordo buscando a participación e, se

for posíbel, a unanimidade de todos os grupos.

Chantada, 4 de setembro de 2017.

Antom Fente Parada, voceiro do grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular 
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