
PERGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA-

CUP POR ESCRITO PARA O PLENO ORDINARIO DE

SETEMBRO DE 2019.

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  Grupo  municipal  Por

Chantada-CUP, invocando artigo 97.7 do ROF e con máis de 24

horas de antelación, rexistro os seguintes ROGOS e PREGUN-

TAS para que sexan contestados na sesión ordinariade setem-

bro, que vai celebrar o PLENO do concello de Chantada. 

Preferentemente rogamos que se contesten por escrito

para unha maior concreción e alixeirar a sesión plenaria que xa conta

con outros asuntos e rogos e perguntas orais. A razón de apresentar-

mos estas perguntas por escrito débese á complexidade das cues-

tións, que difícil se poden expor sinteticamente nunha pregunta oral.

1)  PREGUNTAS  DE  POR  CHANTADA-CUP  A  RESPECTO  DA

CONSTRUCIÓN DUNHA NOVA PONTE NO BARRIO DA PONTE.

A  veciñanza  do  barrio  da  Ponte,  así  como  a  Asociación  de  Empresarios  de

Chantada e outros colectivos,  teñen denunciado perante o Concello de Chantada e o

Valedor do Pobo a excesiva presión de tránsito de vehículos por aquel lugar.
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Nun escrito datado do 17 de maio de 2017, recorrían contra a realización prevista

por parte da Deputación de Lugo dunha obra para dotar de semáforos un tramo da LU-

P-1801 destinados á regulación do tráfico.

No seu lugar, propúxose «a construción dunha pasarela peonil dunha beira á outra

do río Asma» co obxectivo de reducir a frecuente conxestión de tráfico naquel punto e

de incrementar a seguridade viaria co correspondente proceso de peonalización.

Trátase esta última dunha meta relevante tendo en conta que, ademais do tránsito

e  deambular  a  pé  propio  da  veciñanza  da  zona,  o  movemento  propio  de  turistas,

nomeadamente de peregrinas e peregrinos, ao pasar polo lugar o Camiño de Inverno,

converte esta estrada nunha zona frecuentada por peóns.

Asemade, a peonalización do barrio facilitaría a visita da igrexa e o mosteiro de

San Salvador de Asma, recentemente declarados Bens de Interese Cultural en virtude do

Decreto 166/2018, do 27 de decembro, polo que se declara ben de interese cultural a

paisaxe cultural da Ribeira Sacra, ademais de favorecer o atractivo do barrio, a súa

peonalización e a súa inclusión no PEP, tal e como se ten demandado desde este grupo.

Debemos lembrar que, na actualidade, a Estrada da Ponte, que continúa na LU-P-

1801, é de duplo sentido a pesar do seu pequeno tamaño. Con todo, esta é unha das

principais vías de acceso ao Concello, xa que o conecta co Convento, Camporramiro e

outras  oito  parroquias.  Cabe  destacar,  así  mesmo,  o  acceso  co  que  conta  á  estrada

nacional N-540. A institución do Valedor do Pobo recoñecía o evidente perigo para a

seguranza vial e a necesidade de adoptaren os poderes públicos solucións alternativas

para desviar o tránsito.

Por aquel entón, a Deputación de Lugo paralizara as obras e amosárase favorable

á execución do proxecto proposto polas asociacións litigantes, tal e como detalla nun

informe remitido á Valedora do Pobo, téndolle entregado ao Alcalde do Concello  «un

documento técnico con carácter de estudo previo de dita nova ponte», sobre o que o

mandatario  local  tería  manifestado  «a  súa  conformidade» e  expresado  o  seu

compromiso  de  renunciar  formalmente  ao  Convenio  de  Colaboración  entre  a

Deputación  de  Lugo e  o  Concello  de Chantada para a execución  dos  fins  comúns

consistentes  en:  reordenación  do  tráfico  na  estrada  provincial  LU-P-1801  de
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Chantada, por Nogueira aos Peares,  P.K. 0+210 – 0+270,  polo que se acordaba o

proxecto obxecto de conflito. 

Examinado o plano asociado ao documento  técnico  por  este  grupo municipal,

nunha  Comisión  Informativa,  manifestamos  a  insuficiencia  da  infraestrutura,

debendo ser esta de dous carrís para desviar totalmente o tránsito do bairro da

ponte e permitir a súa peonalización.

Parece  que  a  máxima autoridade  local  non levou a  termo este  acordo,  o  que

consideramos un desleixo intolerábel e incomprensíbel, toda vez que no programa da

súa formación política para os comicios municipais deste ano recóllese como «proxecto

en marcha» a «creación dunha nova ponte no río Asma para solucionar a problemática

no Barrio da Ponte» e non constándonos calquera xestión ao respeito desde a última vez

que levamos esta cuestión ao Pleno da Corporación.

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal Por Chantada-CUP presenta,

ao abeiro do disposto no artigo 97.7 do Regulamento de Organización, Funcionamento

e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28

de novembro, as seguintes preguntas para a súa resposta oral e escrita:

 Renunciou  o  Concello  de  Chantada  ao  convenio  subscrito  coa

Deputación de Lugo para o establecemento de semáforos no barrio da

Ponte?  En  caso  afirmativo,  en  que  datas?  En  caso  negativo,

gustaríanos  saber  por  que  motivo  e  en  que  prazos  se  pretenderá

efectuar esta medida, no seu caso.

 Que medidas levou a cabo o Concello de Chantada para a construción

dunha nova ponte no barrio da Ponte, tal e como solicita a veciñanza e

o  empresariado?  Como se  explica  a  aparente  inacción  do  aparato

municipal durante estes últimos anos? Neste senso, coida o Concello

de Chantada que está dando resposta ao mandato contido no artigo

103 da Constitución de servir con «obxectividade os intereses xerais» e

aos principios de «boa fe, confianza lexítima e lealdade institucional»,

«eficacia  no  cumprimento  dos  obxectivos  fixados» e  «cooperación,

colaboración  e  coordinación  entre  as  administracións  públicas»
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prescritos no artigo 3.1 da  Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime

xurídico do sector público?

 Está  a  institución  municipal  comprometida  coa  construción  desa

infraestrutura?

 Consideran as autoridades locais un problema menor o da seguridade

viaria no barrio da Ponte? Non coidan que é un deber ético o das

Administracións  públicas  a  garantir  e  potenciar  a  seguridade  nas

estradas  da  súa  titularidade,  máxime  cando  media  un  informe

rotundo e contundente do Valedor do Pobo?

 Non cre o equipo de goberno que a peonalización do barrio axudaría a

dar a coñecer e facilitar a visita do barrio da Ponte e da igrexa e o

mosteiro de San Salvador de Asma?
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2)  PREGUNTAS  DE  POR  CHANTADA-CUP  A  RESPECTO  DO

PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA NO

MOSTEIRO DE SAN SALVADOR DE ASMA.

A  Asociación  Cultural  “O  sorriso  de  Daniel”  vén  de  denunciar  perante  a

Consellería de Cultura e Turismo a publicación dun anuncio na rede no que a persoa

propietaria  do  Mosteiro  de  San  Salvador  de  Asma  oferta  pedras  rectangulares  de

granito1.  Numerosos  medios  de  comunicación,  tales  como  La  Voz  de  Galicia2,  El

Progreso3 ou Historia de Galicia4, estabeleceron a lóxica relación entre os bloques que

se atoparan no monumento en febreiro deste ano e os que agora se venden, chegando a

cualificar esta edificación histórica como  «o convento da Ribeira Sacra que se vende

por pedras na Internet».

Con data  20 de xaneiro de 2019, a Asociación de Veciños de San Salvador de

Asma  e  este  grupo  municipal  puxeron  en  coñecemento  do  Concello  de  Chantada

(rexistro de entrada número 2019-E-RE-14) a execución de obras no Mosteiro de San

Salvador de Asma, declarado Ben de Interese Cultural en virtude do Decreto 166/2018,

do 27 de decembro, polo que se declara ben de interese cultural a paisaxe cultural da

Ribeira Sacra, e integrado no Catálogo de Patrimonio Cultural, segundo se desprende

dos datos  recollidos no Plan básico autonómico, aprobado polo Decreto 83/2018, do

26 de xullo. O 18 de abril de 2019 Por Chantada-CUP apresentou máis unha denuncia

perante a Dirección Xeral de Patrimonio.

A nosa argumentación xurídica baseábase, en síntese, na falta de autorización para

a execución destes traballos, a pesar de que a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio

cultural  da  Galiza estabelece,  no  seu  artigo  39.1,  que  «as  intervencións  que  se

pretendan  realizar  en  bens  de  interese  cultural  ou  catalogados  [...]  terán  que  ser

autorizadas pola consellaría competente en materia de patrimonio cultural».

1 https://www.milanuncios.com/venta-de-casas-en-chantada-lugo/monasterio-en-la-ribeira-sacra-  
241060144.htm  

2 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2019/08/04/piden-control-publico-sobre-viejo-  
convento-venta-internet/0003_201908M4C1992.htm 

3 https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/chantada-denuncia-actuaciones-licencia-  
monasterio-san-salvador-asma/201901221302081355427.html 

4 http://historiadegalicia.gal/2019/08/san-salvador-de-asma-o-convento-da-ribeira-sacra-que-se-  
vende-por-pedras-en-internet/ 
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Este requirimento reitérase no artigo 65 do mesmo texto lexislativo, que estipula

que  «calquera  intervención  nun  ben  inmoble  incluído  no  Catálogo  do  Patrimonio

Cultural  da  Galiza  ou  que  afecte  o  seu  contorno  de  protección  ou  a  súa  zona  de

amortecemento,  nos  termos  previstos  nos  artigos  45 e  47,  necesitará  a  autorización

previa da consellaría competente en materia de patrimonio cultural».

Debemos  recordar,  asemade,  que  a  Modificación  puntual  do  Plano  Xeral  de

Ordenación  Urbana  de  Chantada  para  os  Núcleos  da  Portada  –  Santo  Estevo

estabelece para o Mosteiro de San Salvador de Asma unha «protección integral», polo

que as intervencións urbanísticas que nel se realicen deben procurar a  «conservación

íntegra  dos  bens e  de  todos  os  seus  elementos  e  compoñentes  nun estado  o  máis

próximo posíbel ao orixinal», segundo o disposto no artigo 41.a) da Lei 5/2016, do 4 de

maio, do patrimonio cultural da Galiza.

Por todo o anterior, solicitamos ao Concello de Chantada e á Dirección Xeral de

Patrimonio o desenvolvemento das «actuacións pertinentes para restaurar a legalidade e

evitar  unha  degradación  irreversíbel  do  Mosteiro»,  en  observancia  do  disposto  en

diversa lexislación vixente.

En primeiro  lugar,  o  artigo  62 do  Real  Decreto  Lexislativo  7/2015,  do 30 de

outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e rehabilitación urbana

dispón que  «será pública  a  acción  para exixir  ante  os  órganos administrativos  e  os

tribunais  contencioso-administrativos  a  observancia  da  lexislación  e  demais

instrumentos de ordenación territorial e urbanística».

Por outra banda, o artigo 2.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo da Galiza

recolle que  «a dirección e o control da actividade urbanística constitúen unha función

pública  e  corresponden,  en  todo  caso,  á  administración  urbanística  competente».

Asemade,  dispón  o  seu  artigo  5.d)  que  a  actividade  administrativa  en  materia  de

urbanismo terá a finalidade de  «preservar o medio físico, os valores tradicionais,  os

sinais de identidade e a memoria histórica da Galiza».

Lembremos,  finalmente,  que  o  artigo  370.1  do  Decreto  143/2016,  do  22  de

setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo

da Galiza estabelece que «a Administración autonómica e as entidades locais, nas súas
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respectivas  esferas  de  competencia,  velarán  polo  cumprimento  da  legalidade

urbanística».

O Concello de Chantada procedeu entón á realización de labores de investigación

urbanística, concluíndo que «existen claros indicios de que se están a executar obras

no Mosteiro de San Salvador de Asma», a pesar de que  «non consta que exista

título habilitante algún para a execución de obras neste inmoble. Do mesmo xeito,

non consta autorización da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta para intervención

algunha no devandito mosteiro». Estes feitos, como vimos, suporían unha vulneración

da legalidade urbanística.

Ante todos estes feitos, a Xunta de Goberno Local acordou, na súa sesión do 19

de febreiro de 2019, «incoar procedemento de reposición da legalidade urbanística»,

ordenando «a suspensión inmediata dos actos en execución» e «a retirada dos materiais

preparados para ser utilizados na obra».

Así  mesmo,  deixábase  constancia,  no  seu  punto  cuarto,  de  que  «se  houbese

incumprimento da orde de suspensión e non tivese procedido, no prazo de 24 horas

seguintes  á  notificación  desta  resolución,  a  retirar  a  maquinaria  e  os  materiais

preparados para seren utilizados na obra obxecto deste procedemento,  ordenarase o

precintado das obras e  impoñeranse multas  coercitivas  por importe  de 1.000 a

10.000 euros, reiterábeis até acadar o cumprimento da orde de paralización».

Con todo, este grupo municipal puxo de manifesto nun escrito de data 18 de abril

de 2019, mediante fotografías tomadas o 24 de marzo e o 11 de abril do mesmo ano, o

incumprimento da orde de retirada dos materiais existente no acordo de incoación de

reposición da legalidade urbanística. Téndose inspeccionado ocularmente con data  12

de agosto de 2019, atopamos a situación que se ilustra na FIG. 1.

A pesar de que o artigo 383 do Regulamento da Lei do Solo da Galiza dispón que

«as ordes de reposición da legalidade urbanística  serán executivas desde o momento

en  que  se  ditan»,  o  Concello  non  adoptou  ningunha  clase  de  medidas  ante  o

incumprimento demostrado da orde por parte do propietario,  a pesar de que o punto

cuarto do acordo da Xunta de Goberno Local antes citado así o esixía.
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Figura 1: FIG. 1: estado do mosteiro en agosto de 2019

Asemade,  o artigo 152.2 da  Lei 2/2016, do 10 de febreiro,  do solo da Galiza

preceptúa que «co acordo de suspensión adoptaranse as medidas cautelares necesarias

para  garantir  a  total  interrupción  da  actividade»,  podendo  executarse  calquera  das

enumeradas no artigo 380.2 do seu Regulamento.

De feito, debemos lembrar que o artigo 59 do Real decreto lexislativo 7/2015, do

30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación

urbana faculta  os  Concellos  para  «utilizar  a  execución  forzosa  e  a  vía  de

constrinximento para exixir o cumprimento dos seus deberes aos propietarios», como

son os recollidos no artigo 6.d) do mesmo texto lexislativo, consistente en «respectar e

contribuír a  preservar a paisaxe urbana e  o patrimonio arquitectónico e cultural e

absterse, en todo caso, de realizar calquera acto ou desenvolver calquera actividade non

permitidos» e o preceptuado no artigo 32 da Lei 5/2018, do 4 de maio, do patrimonio

cultural  da  Galiza,  que  estabelece  que  «as  persoas  propietarias,  posuidoras  ou

arrendatarias e, en xeral, as titulares de dereitos reais sobre bens protexidos integrantes
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do patrimonio cultural da Galiza están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos

debidamente e a evitar a súa perda, destrución ou deterioración».

Debemos ter en conta que, á vista do disposto no artigo 130.a) da Lei 5/2016, do 4

de  maio,  do  patrimonio  cultural  da  Galiza,  atopámonos  ante  unha  infracción

administrativa grave en materia de protección do patrimonio cultural da Galiza ao

tratarse da «destrución ou danos graves e irreparábeis para bens declarados de interese

cultural  ou  catalogados,  polo  incumprimento  do  deber  de  conservación  previsto  no

artigo 32».

Asemade, e de conformidade co disposto no artigo 158.3.b) da  Lei do Solo da

Galiza,  estas  obras  constitúen  unha  infracción  urbanística  grave por  constituíren

«realización  de  actividades  sen  o  preceptivo  título  habilitante  municipal  ou  sen

autorización autonómica».

Finalmente, con relación a este asunto, cabe matizar que, segundo o disposto no

artigo 13 do Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o

texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana,  «a utilización dos terreos con

valores ambientais, culturais, históricos, arqueolóxicos, científicos e paisaxísticos que

sexan  obxecto  de  protección  pola  lexislación  aplicábel,  quedará  sempre  sometida  á

preservación  dos  ditos  valores»,  o  que  dificilmente  se  pode  garantir  cando  se  está

retirando pedra do monumento.

Ademais do anterior, debemos denunciar que o órgano incoador do expediente de

reposición da legalidade urbanística ten obrigas pendentes, toda vez que, ao tratarse de

obras  «incompatíbeis  co  ordenamento  urbanístico» (a  retirada  de  pedra  dunha

edificación non é unha actuación autorizábel nun ben con protección integral de acordo

co recollido no artigo 42.1 da Lei  5/2016, do 4 de maio,  do patrimonio cultural  da

Galiza), o artigo 152.3.a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo da Galiza dispón

que  se  acordará  «a  reconstrución  do  indebidamente  demolido,  á  custa  do

interesado».

A  celeridade  na  tramitación  deste  expediente  non  queda  ao  criterio  da

Administración actuante, senón que o artigo 152.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do

solo da Galiza dispón que «deberá resolverse no prazo dun ano, contado desde a data

do acordo de iniciación».
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Logo deste período de tempo, o artigo 25.1.b) da  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do

procedemento  administrativo  común das  administracións  públicas estabelece  que  se

producirá a súa caducidade por tratarse de  «procedementos en que a Administración

exerza potestades sancionadoras ou, en xeral, de intervención, susceptíbeis de producir

efectos desfavorábeis».

Cabe recordar, finalmente, que a inspección urbanística á que quedan obrigados os

órganos  administrativos  competentes  segundo  o  artigo  151.1  da  LSG comprende  a

función de «adoptar as medidas necesarias para a restauración da orde urbanística

vulnerada e repoñer os bens afectados ao estado anterior á produción da situación

ilegal», segundo o recollido no artigo 371.3.e) do seu Regulamento.

Consideramos alarmante o desleixo das Administracións públicas a respecto da

protección desta edificación cando, por outra banda, recoñecen a súa relevancia como

unha  «construción  que  constitúe  unha  unidade  singular  recoñecible  de  relevante

interese artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico» (artigo 10.1.a da Lei 5/2016,

do 4 de maio, do patrimonio cultural da Galiza) ao declaralo como Ben de Interese

Cultural na categoría de monumento. 

Asemade, debemos ter en conta, con relación a isto, que segundo o recollido na

recente proposta de Reserva de biosfera da Ribeira Sacra e serras do Oribio e Courel ,

«o innumerábel Patrimonio Histórico e Cultural que apresenta o territorio contribúe de

maneira  significativa á  proposta  de  Ribeira  Sacra  incluída  na  Lista  indicativa  do

Patrimonio Mundial da UNESCO».

Sería  lóxico,  polo  tanto,  que  se  se  están  a  investir  recursos  na  promoción  da

candidatura  da  Ribeira  Sacra  a  Patrimonio  da  Humanidade,  se  preste  atención  aos

aspectos do seu territorio que inciden favorabelmente nesta proposta e na de reserva da

biosfera, coma o Mosteiro de San Salvador de Asma, máxime cando se cualifican de

«importante Patrimonio Histórico e Cultural».

Por  todo  o  anteriormente  exposto,  o  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP

apresenta, ao abeiro do disposto no artigo 97.7 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de

novembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e

Réxime Xurídico das Entidades Locais as seguintes preguntas para a súa resposta oral e

escrita:
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 Está a Policía Local comprobando o cumprimento do acordo de iniciación

do expediente de reposición da legalidade urbanística adoptado pola Xunta

de Goberno Local na súa sesión do 19 de febreiro de 2019, de acordo co

disposto no seu punto sexto? En caso afirmativo, con que resultados? En

caso negativo, por que motivo?

 Vai  adoptar  o  Concello  medidas  cautelares  para  dar  resposta  ao

incumprimento  reiterado  do  acordo  de  iniciación  do  expediente  de

reposición  da legalidade  urbanística  por  parte  da persoa propietaria  do

Mosteiro de San Salvador de Asma? En caso afirmativo, en que consistirán

e en que prazo se levarán a cabo? En caso negativo, por que motivo?

 Pretende o Concello adoptar o acordo ao que fai referencia o artigo 152.3.a)

da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo da Galiza? En caso afirmativo, en

que prazo? En caso negativo, por que motivo?
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3)  PREGUNTAS  DE  POR  CHANTADA-CUP  A  RESPECTO  DO  ESCRITO

RECIBIDO POR ESTE GRUPO MUNICIPAL E REMITIDO AO CONCELLO

DE CHANTADA SOBRE ACTIVIDADE DE FRABRICACIÓN DE FORMIGÓN

SEN LICENZA NEN TÍTULO HABILITANTE NA RIBEIRA DO RÍO ASMA.

Este  grupo municipal  recebeu  o  30  de  agosto  un  escrito  asinado  por  Enrique

García Calvo que se remitiu ao Alcalde e á Secretaría municipal e se trasladou na súa

integridade aos grupos municipais da oposición.

 En síntese, o texto demostra con fundamentos de direitos que existe unha planta

de  formigón  (referencias  cadastrais  27016A072001070000HR  e

27016A072001072001070001JT) que está traballando con total normalidade e mesmo

facturando  para  o  Concello  de  Chantada  a  pesar  da  ausencia  de  licenza  e  título

habilitante para tal efeito. O uso actual, en solo rústico de especial protección, non é

legalizábel e móstrase totalmente incompatíbel co disposto na  Lei 2/2016, do Solo da

Galiza.

Para  alén  do  anterior,  a  APLU  afirma  que  «pódese  constatar  verquido

incontrolado das augas procedentes das instalacións de fabricación do formigón»

coa  conseguinte  contaminación  do  río  Asma,  actividade  e  situación  totalmente

incompatíbel coa proposta de Reserva de Biosfera da Ribeira Sacra e serras do Oribio

e Courel (DOG nº 151 do 9 de agosto de 2019). 

O denunciante leva expondo ao Concello a situación, sintetizada ut supra, desde

novembro 2017, reiterando denuncia o 5 de marzo de 2018, en novembro de 2018, o 25

de xaneiro de 2019 e o 7 de marzo de 2019. Portanto, este é o quinto escrito de denuncia

sen atinxir calquera efeito, nen tramitación de expediente nen acordo mediante decreto

da alcaldía ou da Xunta de Goberno Local constituíndo  «omisión na protección do

interese público».

A  Lei  9/2013,  do  19  de  decembro,  do  emprendemento  e  da  competitividade

económica da Galiza., no artigo 57 do seu capítulo V, dispón que son os concellos,

encarregados de incoar,  instruír  e resolver o expediente sancionador correspondente.

Máis unha vez temos un Concello que apenas executa as súas competencias proprias

cando a comenencia o dispón. Como reza o proverbio:  «para os amigos todo, para o

resto a lei vixente».
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Así as cousas, o asunto que nos ocupa soborda moito unha simple cuestión

de disciplina urbanística, afectando a usos ilegalizábeis en solo rústico e ao proprio

medio ambiente. Igualmente visa as competencias proprias e a falla de supervisión

nas contratacións municipais. 

Canto á disciplina urbanística, o acordo de recoñecer a situación legal de fóra de

ordenación total de parte das edificións (Decreto da alcaldía de 14/08/2012) semella

nulo  de  pleno  direito  por  vicios  no  procedemento,  ao  non  solicitarse  o  preceptivo

informe da Comisión Superior de Urbanismo, exixido na Disposición Transitoria 3ª da

Lei 2/2010 (na altura en vigor).

No tocante ao uso ilegalizábel, o  Decreto de alcaldía de 14 de agosto de 2012

“legalizou”  a  construción,  se  obviamos  a  súa  posíbel  nulidade  de pleno direito  por

vicios  no procedemento,  non é  extensíbel  ao uso.  Así  o  recolle  a  xurisprudencia,  a

comezar  pola  Sentenza  833/2012 no  seu  fundamento  terceiro  e,  desta  arte,  unha

construción que albergue usos ilegais non podería nunca terse beneficiado do réxime

previsto na Diposición Transitoria Terceira da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas

urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística

e protección do medio rural da Galiza. A xurisprudencia asinalada vese reforzada pola

sentenza do TSX 780/2013 de 24 de outubro.

No que atinxe ao medio ambiente, este grupo entende que é prioritario exercer

desde  as  administración  municipal  medidas  encamiñadas  a  velar  e,  no  seu  caso

denunciar, a existencia de vertidos.

Por  todo  o  anteriormente  exposto,  o  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP

apresenta, ao abeiro do disposto no artigo 97.7 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de

novembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e

Réxime Xurídico das Entidades Locais as seguintes preguntas para a súa resposta oral e

escrita:

• Vai acceder o Goberno ao solicitado no escrito de 30 de agosto de 2019 de

Enrique  García  Calvo  e  executar  as  súas  proprias  competencias  (Lei

9/2013)? En caso afirmativo, que medidas é que ten pensado adoptar? En

caso  negativo,  en  que  se  fundamenta  o  Goberno  para  non  executar
13



competencias proprias e dilatar no tempo a incoacción do expediente para

restaurar a legalidade?

• Que medidas se adoptaron ou se pensan adoptar para evitar filtracións e

verquidos ao río Asma?

• Vai o Goberno exercer as medidas que lle corresponde, segundo o artigo

64.e) da Lei 39/2015, para suspender unha actividade exercida sen licenza

municipal de apertura ou comunicación previa que a ampare?

Asinado dixitalmente polo voceiro municipal de Por Chantada-CUP en Chantada,

a 13 de setembro de 2019.
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