
Á atención do alcalde-presidente do Concello de Chantada

ESCRITO DE DENUNCIA DE POR CHANTADA-CUP POR INCUMPRIMENTO DA

LEGALIDADE URBANÍSTICA E DEMOLICIÓN DE HÓRREO NO CASCO URBANO

Antom  Fente  Parada,  concelleiro  e  voceiro  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP,  en

representación deste, comunico mediante este escrito motivado a violación da disciplina urbanística

e SOLICITO a adopción de medidas inmediatas para a reposición da legalidade urbanística

no Concello de Chantada á vista dos seguintes argumentos:

1º.- Antecedentes

A.- Por volta de novembro de 2018 estabeleceuse nun elemento patrimonial, un hórreo, un

cartaz sen ningún tipo de licenza que anunciaba, como pode verse na imaxe, a pronta construción de

vivendas compostas de 3 habitacións. 
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B.- Na sesión ordinaria do Pleno ordinario da Corporación de Chantada, correspondente ao

12/11/2018,  o  grupo  subscribente  formulou  pergunta  respondendo  o  Presidente  e  alcalde  da

Corporación que  no  Concello  non constaba  calquera  solicitude  nen moito  menos  concesión  de

licenza para obras e/ou derrubo do pallar e hórreo sito na confluencia das rúas Carlos Gilberto Otero

e Xoán XXIII. O Goberno restou importancia ao cartaz e  dixo que só se preocuparía se comezasen

as obras...

C.- En 17/11/2018 o xornal La Voz de Galicia facíase eco dun grave atentado ao Patrimonio

local especificando1: 

Pero el hórreo por el que se interesó Por Chantada a principios de la semana ya no estaba ayer en
pie. La construcción fue desmontada y el terreno sobre el que se hallaba fue rebajado hasta
el  nivel  de la calle,  de la que estaba separada por un vallado de piedra que también ha
desaparecido. El letrero que antes estaba clavado en las tablas del hórreo está ahora colgado
de una valla metálica que cierra la parcela.

Por outras palabras, consumouse unha demolición dun elemento patrimonial sen nengún tipo

de licenza nen autorización por parte do Concello que tampouco realizou ningunha actuación cando

o cartaz anunciaba ás claras as intencións.

2º Lexitimación.

A presente denuncia e  comunicación elabórase en tanto en canto son membro de pleno

direito da Corporación e actuando na salvagarda do ben común sen prexuízo que a  Lei 2/2016 de

Patrimonio Cultural da Galiza estabelece como direitos e obrigas da cidadanía, na súa epígrafe 3ª:

«Calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, no cumprimento do previsto nesta lei, está

lexitimada para actuar  ante  a  Administración pública da Comunidade Autónoma en defensa do

patrimonio cultural da Galiza.» Tamén o artigo 138 da devandita lei permite que calquera persoa,

física ou xurídica, denuncie os atentados contra o Patrimonio.

3º Fundamentos de Direito. 

Cómpre lembrar, como xa fixemos nas alegacións ao PXOM que moito do Patrimonio local

non está  correctamente catalogado e moito  menos protexido sufrindo constantes  agresións,  por

exemplo as sufridas nas mámoas do Monte Faro aínda no pasado 2017. O artigo 35 da Lei 2/2016

de Patrimonio Cultural da Galiza é moi ilustrativo a este respeito. Escapa a toda lóxica que na

aprobación inicial de 2016 este hórreo non estivese incluído arquitectónico-etnográfico do PXOM

1 Francisco Albo (2018): “El casco urbano chantadino se queda sin su último hórreo” in La Voz de Galicia. Edición
Lemos,  17/11/2018,  dispoñíbel  en https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/11/17/casco-urbano-
chantadino-queda-ultimo-horreo/0003_201811M17C5991.htm?fbclid=IwAR2slC-
BKyYME9ue8k3V_SJFVpYaNtaujOyCyYrZY-H5ewfwK6aVf8pEZn0  (última consulta 18/11/2018). 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/11/17/casco-urbano-chantadino-queda-ultimo-horreo/0003_201811M17C5991.htm?fbclid=IwAR2slC-BKyYME9ue8k3V_SJFVpYaNtaujOyCyYrZY-H5ewfwK6aVf8pEZn0
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/11/17/casco-urbano-chantadino-queda-ultimo-horreo/0003_201811M17C5991.htm?fbclid=IwAR2slC-BKyYME9ue8k3V_SJFVpYaNtaujOyCyYrZY-H5ewfwK6aVf8pEZn0
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/11/17/casco-urbano-chantadino-queda-ultimo-horreo/0003_201811M17C5991.htm?fbclid=IwAR2slC-BKyYME9ue8k3V_SJFVpYaNtaujOyCyYrZY-H5ewfwK6aVf8pEZn0
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sendo un elemento que ten unha indiscutíbel visibilidade, non entendendo como nen Goberno nen a

empresa EPTISA o visen e o catalogasen. Isto é algo que debería explicarse.

En todo caso,  no caso dos  hórreos,  todos os  construídos  antes  de  1901 son BIC sendo

numerosos os testemuños que sitúan o elemento patrimonial demolido como un elemento sempre

presente na localización referida  ut supra. Por iso, non se poden demoler, modificar nin trasladar

sen permiso de Patrimonio e,  por normal xeral (artigo 52) son inseparábeis da súa contorna.  O

artigo 92 “Hórreos, cruceiros e petos de ánimas” dispón como contido do patrimonio etnolóxico no

tocante aos canastros: 

1. Son bens de interese cultural e quedan sometidos ao réxime xurídico previsto para ese tipo
de bens nesta lei,  sen necesidade da tramitación previa do procedemento previsto no seu
título I, os hórreos, os cruceiros e os petos de ánimas dos que existan evidencias  que poidan
confirmar a súa construción con anterioridade a 1901.
Non se poderá autorizar a construción de peches perimétricos, totais ou parciais, a partir dos seus
soportes, nin a construción de edificacións ou instalacións acaroadas a eles que afecten os seus
valores culturais.
2. Os hórreos, cruceiros e petos de ánimas cuxa antigüidade non poida ser determinada ou
que  fosen  construídos  con  posterioridade  á  data  sinalada  no  número  1  poderán  ser
declarados  de  interese  cultural  ou  catalogados  cando  se  lles  recoñeza  un  especial  valor
cultural, principalmente etnolóxico.
3. As actuacións de conservación ou restauración de hórreos declarados de interese cultural ou
catalogados  realizaranse  preferentemente  utilizando  os  materiais  e  técnicas  construtivas
tradicionais que correspondan a cada tipoloxía. Nestas intervencións o tratamento e a utilización
de  material  non  tradicional  deberá  ser  autorizado  pola  consellaría  competente  en  materia  de
patrimonio cultural.
4.  No  caso  de  bens  etnolóxicos  desta  natureza,  e  tendo  en  conta  a  súa  tipoloxía  e  sistema
construtivo, o movemento dentro do seu contorno de protección non se considerará un traslado
para os efectos desta lei nin implicará unha necesaria modificación da súa delimitación, sempre
que se garantan no proceso e no lugar definitivo a significación e a interpretación dos seus valores
culturais  e  que  se  conte  coa  autorización  previa  da  consellaría  competente  en  materia  de
patrimonio cultural.

Daquela,  todo apunta  a  que este  hórreo pertencía  a  esa  categoría  estando,  xa que logo,

perante  un  caso  gravísimo que  precisa  medidas  sancionadoras  e  de  restauración  da  legalidade

urbanística, competencia do Concello, para alén da pertinente denuncia a Patrimonio.

O  artigo  32  da   Lei  2/2016  de  Patrimonio  Cultural  da  Galiza dispón  o  deber  de

conservación, concretamente di que:

 As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en xeral, as titulares de dereitos reais sobre
bens  protexidos  integrantes  do  patrimonio  cultural  da  Galiza  están  obrigadas  a  conservalos,
mantelos e custodialos debidamente e a evitar a súa perda, destrución ou deterioración.

Contodo, aínda no caso de que non for un hórreo que fose construído con anterioridade a

1901 estamos perante unha grave agresión á  disciplina urbanística ao facérense movemento de

terras, demolición dun hórreo, etc. sen calquera licenza nen comunicación previa. 

A este respeito, a  Lei 2/2016 de Patrimonio Cultural da Galiza no tocante ao “Bens que

integran o Patrimonio etnolóxico”, estabelece que son obxecto de protección no seu artigo 93.3.a- :

a.- Os hórreos, os cruceiros, as cruces de mortos, as de termo e os petos das ánimas.
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b.- As construcións tradicionais de coberta vexetal como as pallozas e os chozos características das
serras galegas.
c.- Os batáns e os muíños de río, de mareas ou de vento tradicionais, incluída a infraestrutura
hidráulica necesaria para o seu funcionamento.
d.- As fontes e os lavadoiros comunais ou públicos de carácter tradicional.
e.- As ferrarías, as telleiras, os talleres artesanais e os fornos de cal, cerámicos ou de pan de uso
comunal, de carácter tradicional.
f.- Os camiños reais, as pontellas tradicionais e as eiras de mallar de carácter comunal, sempre que
conserven de xeito suficiente a súa traza, aspecto, carácter, formalización e pavimento tradicionais.
g.- As alvarizas, as neveiras, as pesqueiras ou gamoas e os foxos de lobo.
h.- Os recintos de feira, os santuarios tradicionais, os quioscos de música e as carballeiras de uso
público  ou  consuetudinario relacionado co  tempo de  lecer  e  a  celebración  festiva  de  carácter
tradicional.
i.- As fábricas de salgadura, as carpintarías de ribeira e as embarcacións tradicionais do litoral e
dos ríos da Galiza.

A mesma Lei dispón, no seu artigo 1º, que o patrimonio cultural da Galiza está constituído

polos bens móbeis, inmóbeis ou manifestacións inmateriais que, polo seu valor artístico, histórico,

arquitectónico,  arqueolóxico,  paleontolóxico,  etnolóxico,  antropolóxico,  industrial,  científico  e

técnico, documental ou bibliográfico, deban ser considerados como de interese para a permanencia,

recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo. Está fóra de calquera dúbida, que

sendo o último hórreo sito no Casco urbano e a carón do Casco antigo, tanto o pallar canto o hórreo

son elementos patrimoniais e etnográficos, parte da identidade da cultura chantadesa e galega e,

portanto,  están afectados pola devandita  lei  no seu artigo 10º  epígrafe f.-:  «f)  Lugar de valor

etnolóxico: o ámbito no que permanecen testemuños relevantes e recoñecibles de actividades ou

construcións vinculadas ás formas de vida e cultura tradicional do pobo galego que resulten de

interese histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico ou antropolóxico.». 

O artigo 2º fixa a competencia do Patrimonio na Comunidade autónoma, mas a epígrafe 2ª

especifica  que  «as  distintas  administracións  públicas  cooperarán  para  que  as  competencias

respectivas se exerzan conforme o establecido nesta lei.» e, amais, no presente caso hai actuacións

que  afectan  á  legalidade  urbanística  que  son  competencia  da  administración  local.  A maior

abondamento, o artigo 3º dispón:

2. As entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio cultural de
Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de:
a) Protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural.
b) Adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens que
viren a súa integridade ou valor ameazados.
c) Comunicarlle á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou dano do valor cultural que
tales bens sufran.
d) Exercer, así mesmo, as demais funcións que teñan expresamente atribuídas en virtude desta lei.

Para alén do anterior o artigo 37 da citada lei estabelece o “Deber de comunicación” coa

seguinte redacción:

1. As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en xeral, as titulares de dereitos reais
sobre  bens  declarados  de  interese  cultural  ou  catalogados  están  obrigadas  a  comunicarlle  á
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consellaría competente en materia de patrimonio cultural calquera dano ou prexuízo que sufrisen e
que afecte de forma significativa o seu valor cultural.
2.  O deber de comunicación establecido neste artigo corresponderalles tamén aos concellos
no territorio dos cales  se encontren os bens no momento en que teñan constancia de tal
estado.

O capítulo II da  Lei 2/2016 de Patrimonio Cultural da Galiza estabelece o réxime sancionador

recollendo o artigo 130 as infraccións graves, entre estas na epígrafe a) «a destrución ou danos

graves e irreparables para bens declarados de interese cultural ou catalogados, polo incumprimento

do deber de conservación previsto no artigo 32» e no mesmo sentido o artigo 131 para as moi

graves. Estes artigos recollen que tampouco pode o Concello outorgar licenzas municipais sen o

previo informe favorábel de Patrimonio. As sancións económicas (artigo 133.2.-) entre os 6.001€ e

o millón de euros.

No entanto, queremos facer fincapé no disposto no artigo 135, que regula a  Reparación de

danos:

1. A resolución que impoña a sanción por infraccións tipificadas nesta lei das que deriven danos
para o patrimonio cultural da Galiza comportará a obriga de restitución do ben ao seu debido
estado, ou da emenda da alteración producida no seu contorno de protección, sempre que iso
sexa posible. Esta obriga é imprescritible.
2. O incumprimento desta obriga de reparación de danos ou restitución das cousas ao seu debido
estado facultará a consellaría competente en materia de patrimonio cultural para actuar de forma
subsidiaria realizando as obras por si ou a través das persoas físicas ou xurídicas que se determinen
e  á  custa  do  obrigado  ou  obrigada,  utilizando,  se  é  o  caso,  a  vía  de  constrinximento  para
reintegrarse do seu custo.
O importe dos gastos poderá liquidarse de forma provisional e realizarse antes da execución, a
reserva da liquidación definitiva.

Exposto o anterior, SOLICITAMOS:

1.- Incoación inmediata de expediente de reposición da legalidade urbanística e adopción de

medidas para restaurar os elementos patrimonias atinxidos por esta actuación de demolición

de hórreo, muro e movemento de terros sen licenza municipal nen comunicación previa de

calquera teor, de acordo co estabelecido na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo da Galiza e

outras disposicións legais de aplicación.

2.-  Que  o  Concello  de  Chantada denuncie  esta  situación perante  Patrimonio,  para que a

Consellaría arbitre as medidas oportunas de acordo co estabelecido no artigo 37.2 da  Lei

2/2016 de Patrimonio Cultural da Galiza (DOG 16/05/2016).

3.-  Instamos  ao  Goberno  municipal  á  adopción  de  medidas  efectivas  de  catalogación  e

protección do Patrimonio legal que, ano após ano, está sendo mermado, agredido e mutilado.

4.- Instamos ao Alcalde-Presidente da Corporación á emisión de bando informativo sobre os

elementos  de especial  protección,  a  lexislación de aplicación e o procedemento que deben
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seguir os cidadáns para calquera actuación no que respeita á súa modificación ou actuacións

na súa área de afectación (contorna de protección).

Asino, como voceiro de Por Chantada-CUP, en Chantada, da data da sinatura dixital, centenario da I
Asemblea nacionalista das Irmandades da Fala celebrada en  Lugo en 17 e 18 de novembro de 1918.
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