
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 RELATIVA AO VIAL DE ENLACE DA VIA ÁRTABRA CO 
PORTO DE SADA 

 Se ben o trazado da Vía Ártabra é competencia da Consellaría de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galiza, contodo, o trazado da mesma 
afecta de xeito trascendental ás previsións do PXOM. Por iso, o Concello está obrigado 
a propoñer alternativa a Dito trazado. 

Do punto de vista ambiental, o trazado do vial de enlace da denominada Vía Ártabra 
co porto de Sada que contempla o PXOM é absolutamente agresivo, ao afectar á praia 
de Morazón, pois discurre a escasos metros de distancia dos cantís dese espazo litoral 
privilegiado, poniendo en perigo a propia estabilidade dos cantís, sendo moi probable o 
a súa derruba sobre a praia de Morazón. Cumpre ter en conta, ademais, que para a súa 
execución precísase a construción dun falso túnel, o que supón a apertura dunha zanxa 
que, unha vez máis, pon en perigo a praia. Nas propias rectificacións da Xunta á 
proposta inicial de PXOM por parte do Concello, hai unha referencia expresa á 
necesidade de protección das praias, citando, entre outras, a de Morazón. 

 Por outra banda, o vial previsto afecta e repercute no espazo libre ou Parque 
Natural de Fontán COD.SXEL-060-030 previsto no PXOM ao estar proxectado o seu 
trazado sobre dito espazo, e que constitue unha evidente contradición do Plan Xeral, que 
non se opón a dito vial. 

Do punto de vista patrimonial, resulta gravemente afectado o Castelo de Fontán e o 
seu perímetro, danándoo de xeito irreversíbel, ainda que este resulta ser un ben 
submetido a protección especial polo seu valor arqueolóxico, histórico e cultural. 



Do punto de vista da seguranza vial cumpre ter presente que, ademais dos 15 metros 
de desnivel directo que hai dende a área do Castelo de Fontán ao porto, se lle suman 
outros máis de 40 metros dende o punto no que está proxectado o vial, no cruzamento 
de Pazos a Sada de Arriba. Así, a pendente prevista convértese nunha auténtica ameaza 
para a seguranza vial, e vulnera de xeito irresponsábel a normativa hoxe vigorante no 
ámbito estatal, según a lexislación vixente, Orden do 27 de decembro de 1999 pola que 
se aproba a norma 3.1-IC TRAZADO da instrucción de estradas (BOE de 2 de febreiro 
de 2000) no seu capítulo 5 (5.2.1); da Unión Europea (Directiva 2008/96/CE-BOE 4555 
12-03-2012-) e internacional (Declaración relativa á construción de estradas asinada en 
Xenebra en 1950 e pola ONU en 1951 -BOE 134 de 04-06-60-) en relación con esta 
materia. 

Do punto de vista do tránsito de vehículos, o trazado orixinará un importante 
incremento da súa circulación e densidade en dirección a Sada, através dos viais actuais 
do porto que non posúen posibilidade material de ampliación. 

Resulta ademais innecesario no relativo ás posibilidades de ampliación da 
capacidade comercial do porto de Sada, tendo en conta a nula captación de tránsito 
marítimo comercial e á inexistencia de infraestruturas portuarias destinadas a esta 
finalidade. A política portuária do propio Goberno galego ten reconvertido claramente a 
Sada nun porto fundamentalmente vinculado á actividade pesqueira e á náutica 
recreativa e de lecer, e non comercial. 

Do punto de vista socioeconómico, o vial afectará tamén de xeito moi negativo á 
actividade comercial e hosteleira existente en Sada e Fontán, actualmente moi vinculada 
á actividade turística, pola substitución dun espazo hoxe dedicado ao esparcimento, por 
outro no que se prima o tránsito de vehículos pesados.  

Por outra banda, resulta especialmente grotesco, mesmo intolerábel, a realización dunha 
infraestrutura economicamente tan gravosa para a administración pública no contexto 
dunha crise económica e social tan profunda como a que se está a vivir, e que está a 
levar a boa parte da poboación de Sada ao desemprego e a situacións persoais 
humanamente dramáticas. Gastar millóns de euros na execución desta obra mentres boa 
parte da poboación se encontra nunha situación limite é un auténtico insulto á 
intelixencia colectiva do pobo de Sada, o que fai presumir que responde a intereses 
económicos ocultos. 

 

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

A eliminación do Vial de enlace da Via Ártabra co porto de Sada contemplado na 
aprobación inicial do PXOM, e o estudo de novas alternativas de comunicación 
que vertebren (e non destrúan) o territorio de Sada, que pasaría pola mellora dos 
actuais viais de acceso á vila. 

 

                                          Sada,       de                       de 2013. 

 

 

                                                               Asdo.: 


