
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Á FALTA DE CATALOGACIÓN DE EDIFICIOS 
NO CASCO HISTÓRICO DE FONTÁN 

A proposta de PXOM, de xeito inexplicábel, e fóra de toda lóxica, non cataloga 
individualmente un só edifício no casco histórico de Fontán. No Catálogo de Patrimonio  
non existe, ao contrario do que acontece no casco histórico da Tenencia, unha soa ficha 
individual destinada aos edifícios de Fontán, moitos deles de grande valor 
arquitectónico e histórico. Esquece deliberadamente que existen vivendas procedentes 
do século XIX (e probabelmente de antes), mentres que a cronoloxía do Plano as data 
no século XX. Contodo, e agás un hórreo, os grupos de casas tradicionais e de tipoloxía 
mariñeira de Fontán carecen, a título individual, dun nível acaído de protección para os 
próximos 16 anos, o que supón na práctica seguirmos na liña de destrución e 
desvirtuación dun barrio tradicional de grande valor arquitectónico, etnográfico e 
histórico, e que, de ser xestionado de xeito respectuoso para co seu patrimonio 
construído, constituiría sen dúbida un factor de crecemento económico para os seus 
veciños e veciñas e para o município, dado o seu potencial na atracción de visitantes. 

Unicamente existen dúas áreas (pp. 142-143) afectadas por un Plano Especial de 
Protección de Casco Histórica. Trátase, porén, dun Plano de Ordenamento Remitido, 
isto é, a elaborar após a aprobación do PXOM. Daquela, sen ningunha garantía de 
protección real e significativa, canto máis cando se dota o conxunto do menor grao de 
protección contemplado, a ambiental, que, entre outras cuestións dá a “posibilidade de 
nova planta, de adición de planta ou ampliación no contexto normativo que permita 
esgotar as posibilidades de aproveitamento urbanístico (volume, altura, etc.)” (PXOM, 
Memorias, VI Catálogo de Patrimonio). 



 

 

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

O estabelecemento, no caso de Fontán, dun sistema de catalogación individual de 
todos os seus edifícios históricos, con cadansúa ficha, e con níveis de protección 
acaídos a cada caso concreto, oscilantes entre a protección ambiental e a integral, e 
catalogando con grao de protección como mínimo estrutural todas aquelas 
edificacións que manteñan as características tipolóxicas da arquitectura 
tradicional mariñeira ou da arquitectura urbana de estilo modernista.  

 

 

                                          Sada,         de                                      de 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                              Asdo.: 

 


