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A N U N C I O 
 
 

Polo Concello Pleno, na sesión extraordinaria celebrada o día 18 de marzo de 2016, 
adoptouse o seguinte acordo: 

 
“PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Chantada, nos 
termos que obran no expediente. 

SEGUNDO. Abrir un período de información pública por un periodo de dous meses, mediante 
anuncios no Taboleiro de edictos do Concello, no Diario Oficial de Galicia e ademais en dous 
dos xornais de maior difusión da provincia. 

 Durante dito período quedará o expediente, con tódolos documentos que integran o Plan 
Xeral, incluido o estudio ambiental estratéxico, a disposición de calquera que queira examinalo, 
para que se presenten as alegacións que se estimen pertinentes. 

TERCEIRO.- Suspende-lo outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto de 
planeamento, que abrangue a todo o termo municipal, e cuias novas determinacións supoñan a 
modificación da ordenación urbanística vixente,  

 A suspensión afectará ás licenzas que sendo posibles co planeamento vixente, resultasen 
incompatibles co que se aproba inicialmente. 

CUARTO.-A duración da suspensión será de dous anos e publicarase conxuntamente coa 
aprobación inicial. 

QUINTO. Dar audiencia aos Municipios limítrofes simultáneamente e durante o mesmo prazo 
de información pública e sométase o Plan a consulta das Administracións Públicas afectadas e 
das persoas interesadas que tivesen sido previamente consultadas de conformidade co artigo 19 
da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

SEXTO. Recabar das Administraciones Públicas competentes os informes previstos pola 
Lexislación sectorial do Estado e da Comunidad Autónoma de Galicia”. 

 O periodo de información pública do plan incialmente aprobado comezará a contar a 
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. 

Chantada, 29 de marzo de 2015 
O ALCALDE, 
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