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Moción de Por Chantada – CUP con medidas para paliar os

piores impactos do canibalismo urbanístico na vila.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do  Regulamento Orgánico Municipal e 97.2 do  Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a

súa discusión e aprobación, se procede, relativa á Moción de Por Chantada – CUP con medidas

para paliar os piores impactos do canibalismo urbanístico na vila.

 A tal  efeito,  apresentamos  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a  UNANIMIDADE  da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A relación dos diferentes gobernos locais co canibalismo urbanístico ou maltrato á paisaxe1

non é nova e tamén a temos explicitado nesta Corporación por medio de iniciativas. Por pór só

algúns dos exemplos máis socorridos do ti vai facendo:

1 Para os conceitos de canibalismo urbanístico e maltrato da paisaxe véxase, por exemplo, o documentario Estruturas
de Paco Gallego e Bocixa.
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• a rúa Xoán XXIII acolle seis andares ao pé do casco histórica e foi deformada totalmente

polo actual alcalde para o que hipotecou a concesión da auga con Viaqua até o máximo legal

permitido;

• a praza de Santa Ana tamén irrecoñecíbel e que dista de que se lle ofereza unha solución coa

problemática acuciante do edifico do SAREB protagonista de mocións do noso grupo e de

rogos perante a perigosidade para a saúde pública;

• o proprio casco histórico ameazado na lexislatura pasada por un proxecto de aparcadoiro

que destruiría as hortas pegadas ao Asma e agora pola idea de destruír o empedrado da rúa

do Comercio ou da praza do Cantón.

En decembro de 2017, rexistraramos  Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de

medidas de seguranza e elaboración de informes técnico e xurídico sobre o edifico da praza de

Santa Ana de titularidade do SAREB2. Cumpríanse case tres anos (9 de abril de 2015) desde que o

Concello  ordenara  a  demolición,  que  segue  a  ser  auga  de  castañas3,  aínda  cando  POR

UNANIMIDADE o pleno desta Corporación acordara, a nosa proposta, que se debía elaborar:

Informe xurídico onde se sintetice o proceso xudicial até este momento, se contemplen as posíbeis
neglixencias e responsabilidades, a lexislación de aplicación, o procedemento a seguir nestes casos
(tendo en conta a actual fase do proceso) e se eleve proposta de actuación, tanto para garantir o
desenvolvemento da disciplina urbanística, canto para defensa dos intereses locais.

Daquela moción unicamente se tornou en realidade un informe,  bastante incompleto,  da

Deputación de Lugo que non respondía ao acordado, mais que é coherente con buscar que terceiros

lle fagan o traballo. Contodo, clarificaba ese informe responsabilidade municipal e a súa inacción. A

pesar dos rogos e paternoster formulados unha e outra vez por parte de Por Chantada, moitos sen

contestación, a inacción municipal segue a ser a tónica.

O  Informe xurídico 15/3/2018 da Deputación de Lugo evidencia que o Concello non seguiu o

procedemento que debera, pois, segundo a Sentenza 70/2017, de 6 de marzo, ditada polo xulgado

do Contencioso-administrativo nº2 de Lugo:

2 “Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de seguranza e elaboración de informes técnico e
xurídico  sobre  o edifico  da  praza  de  Santa Ana de  titularidade  do SAREB” in  Por Chantada.  Dispoñíbel  en
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/12/mocic3b3n-cup-disciplina-urbanc3adstica-sabeb-praza-santa-
ana_signed.pdf (última consulta 7 de xullo de 2021).

3 “Un edil  trata  de desbloquear  en Chantada  un derribo  ordenado en el  2015” in  La Voz de  Galicia,  4/1/2018.
Dispoñíbel  en  https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/01/04/edil-trata-desbloquear-chantada-derribo-
ordenado-2015/0003_201801M4C3993.htm  (última consulta 7 de xullo de 2021).

https://porchantada.files.wordpress.com/2017/12/mocic3b3n-cup-disciplina-urbanc3adstica-sabeb-praza-santa-ana_signed.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/12/mocic3b3n-cup-disciplina-urbanc3adstica-sabeb-praza-santa-ana_signed.pdf
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/01/04/edil-trata-desbloquear-chantada-derribo-ordenado-2015/0003_201801M4C3993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/01/04/edil-trata-desbloquear-chantada-derribo-ordenado-2015/0003_201801M4C3993.htm
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«si el Concello entiende que el edificio (…), a medio hacer, carece de licencia y además representa
un peligro para la seguridad de las personas, lo que debió incoar fue un expediente de reposición
de la legalidad urbanística, y en su tramitación optar por alguna de las soluciones a las que se
refería el art. 209.3 LOUGA, tal como por otra parte, insistimos, claramente ya se pronunciaba el
técnico municipal en su informe de 12 de mayo del 2014».

O  contencioso-administrativo  deixouse  languidecer  cando  correspondía  ao  Goberno

municipal continuar con a vía xudicial até obter a súa demolición. No canto diso, o alcalde sempre

defendeu contemporizar á espera de supostos compradores cos que el tería contacto e que 4 anos

despois seguen sen aparecer. Opacidade e improvisación que eternizan e agudizan os problemas,

unha constante na xestión do urbanismo local.

Dentro das competencias municipais encóntrase a  disciplina urbanística e corresponde ao

Concello velar polo seu cumprimento de oficio e actuar cando existen denuncias particulares.

 Tamén neste eido segue deixando moito que desexar a actuación do Goberno: hai varias causas

xudiciais abertas que deixan mal parado ao Concello e ducias de expedientes da APLU.

Foi tamén na lexislatura pasada cando  Por Chantada alertou do perigo que corrían as hortas

urbanas do casco histórico, con motivo do estudo que fixeramos o 13 de maio de 2017 do PEP4. A

reacción viciñal, mesmo recollendo sinaturas, e a indignación xeral da cidadanía frearon, ao menos

polo de agora, semellante despropósito.

No pleno de xuño foi igualmente preocupante o anuncio, en comisión informativa, do estudo

dun  aparcadoiro  subterráneo  público-privado,  negociado  supostamente  polo  alcalde  cunha

empresa de Madrid, e que o rexedor propuña facer na praza do Cantón e que a empresa, a pesar do

regato subterráneo que pasa por esa rúa, defendía o emprazamento da rúa Xoán XXIII. Imaxínanse

a praza do Obradoiro cun aparcadoiro subterráneo? Cando falamos de mudanza climática e vilas

peonís e humanizadas imos seguir  desfigurando a nosa contorna con paradigmas e modelos do

pasado?

Porén, o pior estaba por chegar: o anuncio na sesión plenaria de que se ía substituír por

lousado o empedrado da rúa do Comercio e o cuestionamento do da praza do Cantón, cando son

4 "Comunicado  de  Por  Chantada  sobre  o  PEP”  in  Por  Chantada.  Dispoñíbel  en
https://porchantada.wordpress.com/2017/05/13/comunicado-de-por-chantada-sobre-o-pep/ (última  consulta  7  de
xullo de 2021).

https://porchantada.wordpress.com/2017/05/13/comunicado-de-por-chantada-sobre-o-pep/
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manifestacións patrimoniais que graficamente se pode demostrar a súa longa data e que se axeitan

noutras vilas, nomeadamente nas portuguesas, a todos os usos modernos, até os do tránsito rodado5.

Hai máis mostras de canibalismo urbanístico, mais por acoutar a moción nas mostras máis

urxentes e preocupantes, detémonos aquí.

Por todo o exposto anteriormente, o  grupo municipal Por Chantada-CUP propón ao Pleno da

Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.-  A Corporación do Concello de Chantada, así  como os grupos popular,  socialista e Por

Chantada,  manifestan  polo  presente  acordo  o  seu  compromiso  presente  e  futuro  co

patrimonio local através da salvagarda das hortas do río Asma e do empedrado da rúa do

Comercio, da praza do Cantón e do casco histórico en xeral.

2.-  A Corporación do Concello de Chantada renova o seu compromiso coa demolición do

edificio propriedade do SAREB na praza de Santa Ana e adoptará as medidas pertinentes

para a titularidade municipal do solar.

3.- A Corporación demanda informe xurídico co seguinte contido:

3.1.- Antecedentes e explicación.

3.2.- Neglixencias e responsabilidades.

3.3.- Lexislación de aplicación.

3.4.- Procedemento a seguir nesta altura do proceso para conseguir a demolición do

edificio e a súa reversión ao dominio público municipal.

3.5.- Proposta de actuación.

4.-  Rendición de contas por parte do Goberno municipal,  na vindeira sesión ordinaria do

Pleno  da  Corporación,  como  ponto  substanciado  da  orde  do  día,  sobre  os  trámites

administrativos  actuais  e  pasados  en  relación  co  solar  e  o  edificio,  para  o  que  se

disponibilizará no Gestiona, cunha antelación mínima dun mes, toda a documentación que

obre nos expedientes. 

5 “Resumo  do  pleno  ordinario  do  3  de  xuño  de  2021  [audio]”  in  Por  Chantada.  Dispoñíbel  en
https://porchantada.wordpress.com/category/por-chantada-no-concello/plenos-por-chantada-no-concello/ (última
consulta 7 de xullo de 2021). 

https://porchantada.wordpress.com/category/por-chantada-no-concello/plenos-por-chantada-no-concello/
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5.- Remisión dos informes e da correspondente acta plenaria ao Consello Consultivo da Galiza

solicitando ditame. 

Moción asinada por Antom Fente Parada na data da sinatura dixital.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR.
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