
DENUNCIA DE OBRAS NO MOSTEIRO DE SAN SALVADOR DE

ASMA 

Antom Fente Parada, con DI 33546652W, concelleiro en Chantada e voceiro de Por Chantada-CUP,

con enderezo a efectos de notificación en cupchantada@gmail.com ou, enderezo físico, Outeiro, 4,

Santa Cruz de Viana, 27519, Chantada e dona Ana Belén Vázquez con DI 76621209 K, presidenta

da Asociación Cultural Veciños de San Salvador de Asma, e enderezo a efectos de notificación en

anabvv@gmail.com;

EXPOÑEN:

Que nos últimos días veñen desenvolvéndose obras no mosteiro de San Salvador de Asma

sen constar que exista licenza municipal nen de Patrimonio para estas actuacións. Aparentemente,

como  se  observa  nas  imaxes  anexadas  ao  presente  documento,  estase  actuando  na  adega,

cabaleirizas e entradas do mosteiro movendo terra e introducindo pedra do exterior con maquinaria

pesada actuando no seu interior.

Preocúpanos  especialmente  que  estas  actuacións  se  estean  desenvolvendo  cun  elemento

patrimonial que xa é BIC, de acordo co Decreto, do 27 de decembro, polo que se declara ben de

interese cultural a paisaxe cultural da Ribeira Sacra e sen que conste ningún cartaz informativo de

obras nen actuación de ningunha administración perante estes feitos que se levan desenvolvendo,

como  mínimo,  xa  desde  hai  unha  semana1.  Concretamente,  o  mosteiro  catalógase  como

BIC.000.705 na categoría de monumento e recóllese que 

no referido aos bens inmóbeis, a consideración como ben de interese cultural alcanzará todas as
súas partes integrantes e elementos pertencentes, polo que serán parte do ben declarado ben de
interese  cultural  as  dependencias  ou  edificacións  anexas  que  teñan  relación  cos  seus  valores
culturais, en especial as igrexas e capelas, as edificacións residenciais, as construcións auxiliares
de carácter significativo ou funcional e os muros de peche dos predios inmediatos.

Evidentemente, estes elementos estanse vendo seriamente afectados, o que se acrecenta a

serias  agresións  e  degradacións  que  este  elemento  patrimonial  xa  sufriu  no  pasado  perante  a

pasividade  das  administracións  públicas  que  deberan  velar  pola  conservación  deste  legado

1 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181231/AnuncioG0535-281218-0001_gl.html?  
fbclid=IwAR0y8Y07nSYDOEQgTL_XTWaDiO_NDcufPR6uI4bo5ttR0p1u_qsNisZpkgs 
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patrimonial de indubidábel valor. Tamén é de aplicación o réxime de protección específico recollido

na LPCG, nos artigos 62 e 63, así como outras disposicións legais.

Polo anteriormente exposto os impulsores deste documento

SOLICITAN:

Á Dirección Xeral de Patrimonio, ao Concello de Chantada e á Valedora do Pobo para

que desenvolvan, coa máxima premura e urxencia, as actuacións pertinentes para restaurar a

legalidade  e  evitar  unha  degradación  irreversíbel  deste  elemento  patrimonial.  Asemade,

agradecemos nos manteñan ao tanto de calquera actuación en relación con este expediente.



ANEXO CON IMAXES SOBRE AS ACTUACIÓNS QUE SE ESTÁN

DESENVOLVENDO NO MOSTEIRO




