
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 SOBRE A ZONA ESPAZO LIBRE DE FONTÁN  

COD. SXEL-060-30 

 
O PXOM propón destinar os terreos que conforman o espazo libre de 75.617 metros 
cadrados que se deixa sinalado, a zona verde ou parque natural. Ditos terreos pertencen 
á entidade “SAITE”, participada polo Banco Pastor (actualmente Banco Popular), e 
están cualificados como solo rústico de protección natural. Pois ben, para dita actuación 
o PXOM propón expropiar ditos terreos ao Banco Pastor mediante unha indemnización 
de 453.702 €. Tal actuación non é máis que unha manobra para compensar ao Banco 
Pastor das consecuencias da anulación polos Tribunais do proxecto denominado “Porto 
Infanta”. En efecto, o Banco Pastor en connivencia co Concello de Sada proxectaron no 
ano 2001 o Plan Parcial SAUR Nº 4 en Fontán, Sada, que pretendía, nada máis e nada 
menos, que a construcción de 500 vivendas, un hotel e un porto deportivo. A Xustiza 
resolveu contra este macroproxecto con sentenza da Sala do Contencioso do Tribunal 
Económico Administrativo de Galicia anulando o Proxecto referido en sentenza  de data 
18 de novembro de 2004, que foi confirmada pola sentenza do Tribunal Supremo de 
data 25 de setembro de 2009.  

O que agora pretende o Concello de Sada é compensar ao Banco Pastor das 
consecuencias de anulación de dito proxecto de xeito totalmente innecesaria, xa que é 
evidente que, tendo en conta a cualificación de ditos terreos como solo rústico de 
protección natural e o contido das sentenzas que se deixan mencionadas, a 
obrigatoriedade de conservar ditos terreos como zona verde ou espazo libre, exentos de 



toda posibilidade de intervención privada ou edificación, está plenamente garantida sen 
custo económico algún para o Concello. 

Pola mesma razón que o Concello propón indemnizar ao Banco Pastor en 453.702 € por 
uns terreos cualificados como solo rústico de protección natural, calquera propietario ou 
propietaria de terreos de igual cualificación no Concello de Sada terían o mesmo dereito 
a recibiren tamén a correspondente indemnización.  

Asemade o PXOM prevé un gasto de 152.830 € de urbanización sobre a zona do Espazo 
Libre de Fontán, previsión esta última absolutamente innecesaria xa que a cualificación 
destes terreos como solo rústico de protección natural e Sistema Xeral de Espazos 
Libres non permitiria ningún cambio ou transformación que suporia calquera tipo de 
urbanización. 

Por outra banda, o feito de que o PXOM contemple o trazado do vial de enlace da Vía 
Ártabra co porto de Sada segundo o cal afectaria directa e irreversíbelmente a estes 
térreos fai incompatibel a suposta intención do Concello de crear un Espazo Libre na 
zona, o cal pon de manifesto máis unha vez as grandes contradiccións deste documento. 

O que se deixa exposto non é máis que unha mostra da corrupción económica que 
impera actualmente causa directa da crise económica que estamos a viver. 

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

Deixar sen efecto a indemnización por vía expropiatoria en favor da entidade 
titular dos terreos obxecto da presente alegación, mantendo, como é obrigado, a 
cualificación de ditos térreos como solo rústico de protección natural. Ao mesmo 
tempo que os gastos que se prevexan sobre desta zona esten destinados a súa 
conservación, mantemento e coidado.  

 

 

Sada,       de                       de 2013. 

 

 

 

 

 

                                                               Asdo.: 

 


