
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/Dª. ________________________________________________________________, 
maior de idade, con Documento Nacional de Identidade nº ______________________, 
con domicilio en,_____________________________________________________, 
con e-mail*_________________________, en calidad de interesado/a como veciño/a 
ou propietari/a do inmoble nº___sito en______________________________________ 
segundo o Plano quese xunta *; e enterado/a que o Pleno Municipal do Concello de 
Sada, na sesión que se realizou o dia 21 de decembro de 2012, aprobou inicialmente o 
Plan Xeral de Ordenación Municipal (DOGA 21.01.2013), e atopándose este en fase 
de exposición ao público, presenta a seguinte 
 
A L E G A C I Ó N : 
ALEGACIÓN REFERENTE AO BRAÑAL DAS BRAÑAS 

COD. SXEL 06-21 (Pb), COD. SXEL O6-31 (Pb), COD. SXEL 06-32 adscrito 
a R-D3.4 

O brañal das Brañas de Sada constitúe un elemento chave na conservación da 
biodiversidade e do uso sustentábel do territorio, que como todo brañal se encontra 
entre os ecosistemas máis complexos e produtivos, constituíndo un valiosísimo 
patrimonio natural e cultural que debe ser protexido de xeito rigoroso, sen esquecer que, 
dende o ponto de vista práctico, constitúe un colchón contra inundacións nunha zona de 
alto risco de crecida das augas. 

O brañal das Brañas de Sada ven incluído no Decreto da Xunta de Galiza 127/2008 de 5 
de xuño no Inventario de Brañais de Galiza coa referencia: Cod. IHG1110036, cunha 
superficie de 45,60 hectáreas e coa categoría de BRAÑAL PROTEXIDO, coas 
consecuencias que diso se derivan. 

 A área que se pretende urbanizar nas traseiras dos edificios que teñen fachada na 
avda Barrié de la Maza, cerca de 2 Ha. de superficie (APR.PERI AR-D3.4), forma parte 
integrante da superficie que o Inventario de Humidais de Galicia identifica como As 
Brañas. Tal actuación representa unha agresión importante ao humidal, ao supor un 
incremento da presión urbanística sobre o mesmo; mais esta agresión aínda cobra maior 
gravidade se temos en conta que xa con anterioridade outras actuacións supuxeron 
mermas importantes na superficie inventariada do humidal, é dicir, a zona xa 
urbanizada de As Brañas e o recheo que non se chegou a urbanizar e que hoxe é unha 
superficie enlamada. Logo de se teren producido agresións de tal magnitude, o lóxico 



será preservar integramente o que queda e minimizar a presión urbanística xa existente 
sobre el, non incrementala, como se plantexa. 

Pois ben, logo do xa exposto, o PXOM non protexe debidamente o brañal de Sada nen a 
súa contorna, polas seguintes razóns: 

- Porque non respecta nin tan sequera a superficie do brañal fixada no 
Inventario de 45,60 hectáreas. 

- Porque non ten en conta a presión urbanística sobre o brañal das edificacións 
colindantes. 

- Porque non adoita nen prevé medida algunha para a protección integral do 
brañal. 

- Porque non regula as verteduras sólidas e líquidas que poden afectar de xeito 
alarmantemente negativo ás augas do brañal. 

- Porque non regula a eliminación das fontes coñecidas de contaminación do 
brañal. 

 

Estas son as razóns que me levan a propoñer a seguinte Alternativa: 

Restituir a superficie do brañal de 45,60 hectáreas. 

Adoitar medidas necesarias para a súa protección e mantemento. 

 

Sada,       de                       de 2013. 

 

 

 

 

 

                                                               Asdo.: 

 


