CONCELLO DE CHANTADA
ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA
Exte: G0050/2018
Asunto: Declaración de Ben de Interese Cultural da Ribeira Sacra.
Organo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Secretaría Xeral de Cultura.
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
Disposición: Resolución do 21 de decembro de 2017 da Dirección Xeral do Patrimonio
Cultural pola que se incoa o expediente para declarar a Ribeira Sacra ben de interese
cultural coa categoría de paisaxe cultural, e outros bens e manifestacións do
patrimonio cultural material e inmaterial relacionados. (DOG 246 do 29/12/2017)
Recibida comunicación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, Secretaría Xeral de Cultura, na que se reflicte o periodo de consulta
pública do expediente incoado para a declaración de ben de interese cultural da Ribeira
Sacra, coa categoría de paisaxe cultural, ponse en xeral coñecemento que a citada
documentación remitida poderá ser consultada do seguinte xeito:
-Páxina web da Consellería de Cultura https://www.cultura.gal
-No propio Concello de Chantada, sección de urbanismo. Praza de España n.º 1.
-A través da páxina web do Concello de Chantada, www.concellodechantada.org
donde se habilita un enlace coa páxina web da Consellería de Cultura citada.
-Tódolos xoves, de 10 a 13 horas, agás festivos e ata o remate do prazo, estará a
planimetría exposta na Casa da Música de Chantada cun técnico do concello ao que se
lle poderá solicitar información.
O periodo de exposición pública e presentación no seu caso de alegacións e/ou
reclamacións é de tres meses e remata o día 2 de abril de 2018, inclusive, e deberán de
dirixirse á propia Consellería, se ben as presentadas perante este Concello serán
remitidas a dito órgano autonómico a través do portelo único.
Chantada, 18 de xaneiro de 2018
Manuel Lorenzo Varela Rodríguez. Asinado dixitalmente.
Alcalde-Presidente do Concello de Chantada

Cod. Validación: 4ANEGW99JLNW6G43DEZT4G4CC | Corrección: http://chantada.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 1

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez (1 para 1)
ALCALDE
Data de Sinatura: 19/01/2018
HASH: ee3cabf74a8a86c42f024ef2419b3022

Plaza de España, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Ext. 24 - Fax. 982 46 21 02 – urbanismo@concellodechantada.org
Urbanismo y Medio Ambiente _____________________________________________________________________

