
         CERVO

Xoán Antón Estúa García, concelleiro portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 
na Corporación Municipal de Cervo, ao abeiro da lexislación vixente, presenta:

MOCION PARA A CONSERVACION E POSTA EN VALOR DO CASTRO DA ATALAIA

Exposición de motivos:

Con  rexistro  de  entrada  do  día  31  de  maio  de  2010  recibiuse  escrito  do  Departamento 
territorial de Cultura e Turismo de Lugo onde se achega acordo da  Comisión Territorial de 
Patrimonio  Histórico  de  Lugo  que  atendendo  a  informes  técnicos  sobre  escavacións 
arqueolóxicas en área correspondentes aos expedentes nº 10574.1 onde estaba prevista a 
construción  dun  edificio  con  licenza  municipal  para  32  vivendas  e  o  expedente  10575.1 
correspondente a outra parcela con proxecto de construción para 26 vivendas. A Dirección 
Xeral de Patrimonio adheriuse posteriormente a este acordo facendo pública a resolución.

As escavacións arqueolóxicas en área destas dúas parcelas incluídas no xacemento de Punta 
Atalaia  deixan como conclusións  dous informes valorativos aprobados unanimemente pola 
citada  comisión  que  acorda  “informar  a  favor  da  conservación  in  situ  dos  vestixios  
arqueolóxicos e considerar que os proxectos arquitectónicos con licenza municipal para estes  
predios e incompatíbel co anteriormente dito”

No  mesmo  informe  faise  mención  á  importancia  do  xacemento  que  “podería  ser  un  dos  
asentamentos  galaico-romanos  de  maiores  dimensións  da Mariña Lucense”,  onde  “existen  
vestixios dende a idade do ferro ata os noso días” e recomenda a posibilidade de ampliar a 
intervención arqueolóxica a terreos de titularidade pública xa que segundo indica, “o interese  
do conxunto vese incrementado…, pola continuidade do xacemento cara o norte e oeste, en  
terreos de dominio público, da autoridade portuaria Ferrol – San Cibrao”.

Para o BNG o xacemento de Punta Atalaia, non só e unha parte importante da historia do 
concello de Cervo e da Mariña Luguesa, senón tamén un importantísimo recurso cultural e 
turístico que debería  ser recuperado e posto en valor co maior respecto aos seus valores 
arqueolóxicos e culturais, aproveitando o seu potencial atractivo en beneficio do conxunto dos 
veciños e veciñas de Cervo e da comarca da Mariña.



A incompatibilidade entre a conservación in situ do xacemento e os proxectos construtivos con 
licenza municipal, acordada pola Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Lugo, obriga a 
abrir  negociacións  co  promotor  propietario  dos  terreos  e  dos  dereitos  de  construción 
derivados da concesión das licenzas municipais referidas, a fin de dar cumprimento ao acordo 
da citada comisión.

Non menos importante e a recomendación da comisión de ampliar a escavación arqueolóxica 
a terreos de titularidade pública, da Autoridade Portuaria Ferrol – San Cibrao, neste sentido o 
BNG entende que a Dirección Xeral  de Costas debería financiar os traballos de escavación 
arqueolóxica e recuperación nestes terreos en colaboración coa Dirección Xeral de Patrimonio 
da Xunta de Galiza.

De acordo co exposto, preséntase  a seguinte proposta de acordo:

1.- O Pleno da Corporación Municipal de Cervo insta á Xunta de Galiza a iniciar coa maior 
brevidade negociacións co promotor con licenzas municipais de construción nos predios do 
Castro  de  Punta  Atalaia  para  dar  cumprimento  ao  acordo  da  Comisión  Territorial  de 
Patrimonio Histórico de Lugo de data 27 de maio de 2010 valorativo dos expedentes 10574.1 
e 10575.1.

2.- O Pleno da Corporación Municipal de Cervo insta á Dirección Xeral de Costas a financiar 
escavacións  arqueolóxicas  e  recuperación  dos  Castro  de  Punta  Atalaia  en  terreos  de 
competencia  da Autoridade Portuaria   Ferrol  – San Cibrao coa colaboración da Dirección 
Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza, de acordo cos informes valorativos dos expedentes 
10574.1 e 10575.1 da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Lugo.

3.- Remitir o acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Conselleiro de Cultura, Dirección Xeral 
de Costas e aos Grupos Parlamentares con representación no Parlamento Galego, Congreso 
dos Deputados e Senado.

Cervo, 20 de xullo de 2010.

Asdo.: Xoán Antón Estúa García

AO ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CERVO




