
 
CONCELLO DE CHANTADA

PROPOSTA DA ALCALDÍA Á COMISIÓN INFORMATIVA DE REXIME INTERIOR, URBANISMO E 
OBRAS E SERVIZOS.

Expediente núm.: G0310/2017
Asunto: MODIFICACIÓN DA DELIMITACIÓN DO PXOM NO NUCLEO RURAL DE ALEMPARTE-MARIZ
Procedemento: Planeamento Xeral 314/001/2017 (Modificacións Puntuais)

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, Alcalde-Presidente do Concello de Chantada (Lugo) propoño 
ao Pleno a seguinte proposta de acordo:

«Visto que o día 20 de marzo de 2017, por providencia da Alcaldía, foi iniciado o procedemento para 
proceder  a  unha  modificación  da  delimitación  do  Plan  Xeral  de  Ordenación  Urbana  no  lugar  de 
Alemparte, parroquia de Mariz en base ao proxecto de modificación achegado, que consta no expediente.

Visto que foi  emitido un informe de Secretaría  con data do 28 de marzo de 2017  en relación coa 
lexislación aplicable e co procedemento que se debía seguir para a modificación proposta.

Visto que foi emitido informe polo arquitecto Municipal con data do 1 de marzo de 2018.

Visto que por Resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de data 18 de 
xullo  dde 2017  se resolveu non someter  ao procedemento de avaliación ambiental  estratéxica  
ordinara a Modificación Puntual do PXOU do Concello de Chantada no lugar de Alemparte, parroquia de 
Mariz,  figurando  dito  informe  na  páxina  web  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do 
territorio  /www.cmaot.xunta.gal.  Exte.  2017AAE2035,  código  web:  1931/2017,  coas  seguintes 
Conclusións: “A resolución perderá a súa vixencia e cesará na produción dos efectos que lle son propios  
se, unha vez publicada no Diario Oficial de Galicia, non se aprobase a Modificación puntual no prazo  
máximo de catro anos dende a súa publicación”

Visto o informe da Secretaria de data 1 de marzo de 2018, de ratificación do xa emitido. 

Vistos os informes de Secretaría e de acordo co disposto nos artigos 22.2.c) e 47.2.ll) da Lei 7/1985, do 2  
de abril, de bases do réxime local, sometese ao Pleno a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o proxecto de modificación da delimitación do PXOM no núcleo rural de 
Alemparte, parroquia de Mariz,  nos termos que constan no expediente.

SEGUNDO. Que se abra un período de información pública por un prazo de dous meses, mediante un 
anuncio no  Diario  Oficial  de Galicia e nos xornais  “El  Progreso”  e “La Voz de Galicia”. Durante ese 
período o expediente quedará á disposición de calquera que queira examinalo para que se presenten as 
alegacións que se consideren pertinentes.

Asimesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello, con enderezo 
electrónico: https://chantada@sedeelectronica.es

Asimesmo  notificarase  individualmente  a  tódalas  persoas  titulares  catastrais  dos  terreos 
afectados.

TERCEIRO.  Que se suspenda o outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto de 
planeamento cuxas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente. A 
duración da suspensión é de un ano nas áreas afectadas que constan no proxecto de modificación.

Esta suspensión publicarase conxuntamente coa aprobación inicial.

CUARTO. Que se lles soliciten, de ser o caso e ao mesmo tempo que se realiza o trámite de información  
pública, os informes aos organismos sectoriais afectados por razón das súas competencias e que sexan 
propios do ente local, os cales deben emitilo no prazo dun mes, agás que unha disposición autorice un 
prazo máis longo.
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QUINTO.-Ao abeiro do establecido no artigo 60.7 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro do Solo de Galicia e  
144.7 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento que a desenvolve,  
remitir o proxecto de modificación e demais documentación obrante no expediente á Dirección Xeral de 
Ordenación  do  Territorio  e  Urbanismo  para  que  se  soliciten  os  informes  sectoriais  e  autonómicos 
preceptivos e se realicen as consultas ambientais así como dar audiencia aos concellos limiítrofes.

O ALCALDE

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 (Lugo). Tfno. 982440011. Fax: 982462102


	barcode1: 
	barcode2: 
		xestiona esPublico - CONCELLO DE CHANTADA
	2018-03-01T15:56:19+0100
	Chantada
	VARELA RODRIGUEZ MANUEL LORENZO - 33805722T
	O acepto




