
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 EXPROPIACIÓN DE BENS DA FAMILIA FRANCO 

A proposta de PXOM contempla o Pazo de Meirás -declarado como Ben de Interese 
Cultural (BIC) dende 2008- incluído no Catálogo de Patrimonio (Código 5-1). Podería 
ser esta –a tramitación e aprobación do novo PXOM- unha extraordinária oportunidade 
para corrixir unha inxustiza histórica, unha auténtica anomalía en calquera sociedade 
que se defina como democrática, mais lamentabelmente non só non é así, senón que 
ademais lle outorga á família do ditador Francisco Franco unha lexitimidade da que 
carece completamente en relación coa propiedade do citado imóbel. 

Cumpre lembrar que o Pazo de Meirás foi cedido ao ditador no ano 1938, en plena 
Guerra Civil, através de ameazas, extorsións e impostos especiais que padeceron moitas 
veciñas e veciños de Sada e funcionarios e funcionarias de Galiza mediante deducións 
obrigatorias aos seus soldos. Dende aquela –e até hoxe- foi “residencia de verán” de 
Francisco Franco e a sua familia. 

O que constitue unha burla inadmisibel é a proposta do PXOM que pretende lexitimar 
nada menos que o roubo do Pazo de Meirás en beneficio dun sanguinario ditador -e 
agora da súa familia- quen se ven recompensados, tendo que, con fondos públicos do 
Concello de Sada, expropiar por un importe de 250.000 euros unha casa que forma parte 
das propiedades dos Franco, e con outros 207.992 euros o terreo que a circunda, hoxe 
integrado na parcela do Pazo, e que representa algo menos do 10% da superficie total da 
mesma. A maiores, o diñeiro preciso para os labores de mantemento. Un auténtico 
escándalo, que permite lucrar á familia Franco 75 anos despois do saqueo realizado en 
plena Guerra Civil. Significa, ademais, un custo económico absolutamente inasumíbel 



para un concello da dimensión de Sada. Un despilfarro para satisfacer intereses 
espúreos. 
 
Porén, a sua clasificación oficial como Ben de Interese Cultural permitiría proceder á 
devolución forzosa do Pazo de Meirás e, daquela, restituindo a xustiza, devolverlle ao 
pobo -lexítimo propietario- este espazo histórico. 

 

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

 

Proceder, através do PXOM, á devolución do Pazo de Meirás e do seu terreo 
circundante ao pobo, lexítimo propietario deste espazo histórico, na sua condición 
de Ben de Interese Cultural. Portanto, excluirase expresamente a opción da 
expropiación de bens de titulariedade da familia Franco, contemplada neste 
documento, por ser totalmente innecesaria e espúrea. 

 

 

                                   Sada,      de                          de 2013. 

 

 

 

 

                                                         Asdo.: 


