
O XEITO 
Voceiro informativo

SADAMAI RÍA

SADA CONTARÁ CO PRIMEIRO 

PXOM DA SÚA HISTORIA

P
U

B
LI

B
U

Z
Ó

N



EDITORIAL 

Sadamaioría naceu como un proxecto ilusionante, rebelde, 
diverso e aberto no que moitas persoas atopamos o espazo 
axeitado para formular de xeito conxunto a Sada que queriamos 
para o futuro, a Sada que queremos e estamos a construír xa 
para o presente. Unha Sada pensada para a maioría, pensada 
pola xente do común e para a xente do común.

Nestes dous anos de goberno, fomos quen de acadar algúns 
dos obxectivos cos que nun momento soñamos, de xeito 
consciente e realista, e que hoxe podemos dicir que botaron 
a andar. Unha das grandes apostas de Sadamaioría foi a 
participación cidadá e, con ese principio como un dos nosos 
piares básicos, apostamos por un regulamento moderno e 
eficiente e pola creación de Consellos de participación que 
perduren no tempo, alén de cores e posturas políticas. A 
participación entendida como un dereito da cidadanía que, 
como tal, debe ser defendido e co que non se deben dar pasos 
atrás. Os Consellos de participación xestionarán, nun futuro 
próximo, orzamentos participativos e serán fundamentais 
no deseño das planificacións e programas locais en todos os 
ámbitos. O pobo debe ser quen máis ordena.

Apostamos tamén pola mellora de infraestruturas e pola 
mobilidade sostible. Na Sada que soñamos, realista e posible, 
vemos una vila habitable e viva, deseñada a escala humana para 
as persoas e moi especialmente para os que son o noso futuro: 
una cidade dos nenos e as nenas, como a formulou o gran 
pedagogo Francesco Tonucci. Esta nosa vila precisaba tamén 
dun planeamento urbanístico tras décadas de “ir facendo”. 
Asumimos con responsabilidade esa demanda e traballamos 
arreo por sacar adiante o primeiro PXOM da historia de Sada, 
unha ferramenta fundamental que nos permitirá seguir a 
traballar de xeito planificado nun concello mellor.

Esta vila medrará fornecida na medida en que fornezamos 
á nosa infancia e a mocidade. Pensando nelas, planificamos 
e pactamos novos espazos nos que practicar actividades 
deportivas, asumimos o mantemento do CEIP Mosteirón e 
colaboramos estreitamente con todos os clubes deportivos, 
enchendo con eles as rúas de Sada de actividade física e de 
todos os valores humanos que transmiten coa súa práctica. 
Solidariedade, compañeirismo, esforzo, igualdade, integración, 
cooperación… valores esenciais que asumimos como propios 
e queremos que vertebren a nosa actividade política e tamén, 
como non, as nosas vidas. 

A Sada que soñamos, a Sada que estamos xa a construír entre 
todos e todas, é unha Sada chea de valores. Coa satisfacción de 
ver xa en marcha algún proxectos, somos conscientes de que 
quedan outros tantos por afrontar e moito traballo por facer 
para construírmos, entre todos e todas, unha Sada ao xeito.



Pasados máis de dous anos da súa toma de posesión 
como alcalde de Sada, repasamos con Benito Portela 
algúns asuntos de especial interese para a veciñanza 
sadense

Dous anos despois da túa chegada á alcaldía de 
Sada, poderías facer unha valoración do vivido?

A nivel persoal, foron dous anos intensísimos, de 
moito traballo, nos que aprendín moito e coñecín 
xente de moi diversos ámbitos que ensancharon 
aínda máis a visión que xa tiña da sociedade de 
Sada como un ser vivo e dinámico. Desde o punto 
de vista político, a valoración é moi positiva, porque 
están postos os alicerces dun cambio de concepto 
no xeito de gobernar. O goberno foi quen de sacar 
adiante dous orzamentos consecutivos e senllos 
plans de obras e servizos, así como a aprobación do 
primeiro PXOM da historia de Sada, algo que non 
conseguiron aqueles que nos acusan reiteradamente 
de “desgoberno”. Algo que se reflicte nos Plenos, 
onde a maior parte das propostas son aprobadas por 
maioría, cando non por unanimidade. Nestes dous 
anos e medio puxémonos ao servizo da cidadanía 
e do interese xeral, e seguiremos a afondar nese 
proceso, fornecendo de ferramentas á veciñanza 
para que participe cada vez máis na xestión do ben 
común.

Que medidas adoptadas neste tempo ves como 
máis significativas?

Significativas son todas, das máis vistosas ás máis 
cativas, pois van todas nunha mesma dirección: 
traballar por unha sociedade máis xusta. Fixemos 
unha clara aposta polo gasto social e o investimento 
público para mellorar os servizos públicos en todo 
o concello, tanto no núcleo urbano como nas 
parroquias. Levamos a cabo rebaixas impositivas, 
como a do IBI, para aliviar o esforzo fiscal das 
clases traballadoras, que son as que máis pagaron 
en impostos nestes anos de crise. A aprobación do 
PXOM vainos permitir emprender os grandes retos 
do futuro, con novos investimentos e infraestruturas. 
Tamén abre a porta a que o Pazo de Meirás pase a 
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“Dous anos e medio ao servizo da cidadanía 
e do interese xeral”



ser de dominio e uso públicos, ao abeiro dos 
acordos legais que poidan darse no contexto 
da recuperación da memoria histórica. Foi un 
logro importantísimo ter acadado unha vía 
para rematar coa discriminación inxustificable 
que padecía o alumnado do CEIP O’Mosteirón. 
A comunidade escolar merecía unha resposta 
despois de tantos anos de loita. A introdución 
de cláusulas sociais nos contratos do Concello 
é outra vía activada para que o diñeiro público 
revirta na sociedade dun xeito máis equitativo. 
E coido que a posta en marcha dos Consellos 
Sectoriais, nunha clara aposta pola participación 
cidadá, marcará un antes e un despois no xeito 
de entendermos e vivirmos a xestión municipal.

Falas de retos do futuro: é tan importante 
ter acadado a aprobación do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal?

Despois de dez anos de Ordenanza urbanística 
provisional, a aprobación do PXOM é unha gran 
noticia. Dará luz verde a novos investimentos, 
tanto públicos como privados, e será a clave 
para o desenvolvemento do noso Concello no 
presente e no futuro, con máis equipamentos, 
dotacións e infraestruturas. O respecto á 
sostibilidade ambiental é un dos alicerces deste 
PXOM, que ordenará por fin o desenvolvemento 
urbanístico e territorial de Sada. Alén diso, é 
importante porque foi un compromiso electoral 
de Sadamaioría e un dos puntos principais do 
acordo de goberno que asinamos con PSOE e 
BNG. Estamos contentos por termos cumprido 
coa palabra dada á cidadanía.

Que investimentos destacas no núcleo urbano 
neste tempo?

Os máis importantes foron, sen dúbida, o carril–
bici, a humanización da primeira travesía da obra 
e o acondicionamento do entorno do campo 
de fútbol das Mariñas. Coa creación do novo 
tramo do carril bici, apostamos por solucionar 
o problema que existía coa utilización por parte 
dos ciclistas dunha beira do paseo marítimo e 
o conflito que supoñía cos peóns. Pensamos 
ademais que quedou moi ben integrado nunha 
zona cunha grande complexidade pola gran 
afluencia de vehículos que estacionan e circulan 
nela. Coa humanización da Travesía da Obra 
remata, practicamente, o “centro comercial 
aberto”. Pasamos dunha rúa céntrica que non 
reunía as condicións mínimas de accesibilidade 
a outra peonil que potenciará o comercio 
de proximidade. No campo de fútbol fíxose 
unha mellora importante, tanto no interior 
como no exterior do recinto, nunha obra moi 
demandada por usuarios e afección. Creáronse 
ademais, unhas 80 prazas de aparcamento nesa 
contorna.

A mellora nas instalacións deportivas, moi 
deterioradas polo uso e os anos, tamén se 
deixou ver no acondicionamento do campo de 
fútbol de Carnoedo, ou da pista de baloncesto 
do Paseo Marítimo, canda os traballos de 
amaño da cuberta do pavillón municipal, ou o 
acondicionamento das pistas das parroquias, 
como vía para seguir impulsando o deporte de 
calidade en todo o noso concello.

Alén diso, xa están licitados proxectos tan 
necesarios como a humanización da Praciña 
do Conde, a reordenación da Travesía de Posse, 
a impermeabilización da cuberta do pavillón 
do colexio de Mondego ou a recuperación 
da Capela de San Roque. Temos aprobado o 
gasto que acometerá a renovación integral 
de Cantalarrana, unha zona moi castigada 
historicamente polas inundacións que verá 
como as rúas Cambre, Culleredo e Abegondo 
se transformarán na antesala da zona verde 
das Brañas. E vén de ser aprobado polo Pleno 
un investimento de case un millón de euros de 
fondos propios do Concello que irán destinados, 
entre outros proxectos, ao acondicionamento e 
mellora da rúa Sada d’Area, da 2º fase da avenida 
República Arxentina e dos parques infantís do 
paseo marítimo e do porto. 



E as parroquias? Que proxectos se realizaron e 
cales son os principais investimentos de cara 
ao futuro? 

Os principais investimentos nas parroquias 
consistiron en mellorar e dotar de infraestruturas 
básicas, de auga, saneamento, etc. co obxecto de 
mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños 
que viven nelas. Moitos destes proxectos son 
obras demandadas pola veciñanza nas reunións 
abertas que temos nas casas do pobo durante 
o ano. 

Destacaría  dentro delas as sendas peonís 
de Mondego e Carnoedo, que sen  dúbida 
contribuíron a facilitar o tránsito das persoas 
polas beiras das estradas, así como á seguridade 
vial. Nas estradas principais  de todo o termo 
municipal, mudamos o sistema de iluminación 
por un mellor e máis eficiente consumo 
enerxético, co correspondente aforro para 
as arcas municipais. En Veigue melloramos o 
suministro de auga que era un problema grave, 
sobre todo nos meses de verán. En Osedo 
imos facer unha reforma integral do Centro 
de Formación Ocupacional, que se atopa nun 
estado lamentable e no que, por ese motivo, 
hoxe en día non dispoñemos dunha instalación 
homologada para facermos cursos de formación.

Con respecto ao futuro, cremos que as 
previsións do PXOM contribuirán a influír no 
progreso das parroquias: o desenvolvemento da 
zona industrial do Espírito Santo, na parroquia 
de Soñeiro, con seis sectores urbanizables e 
620.466 metros cadrados de superficie bruta 
total, dotarán de chan a todas aquelas empresas 
e institucións que queiran implantarse na nosa 
área. Asemade, os dous sectores urbanizables 
de Meirás (Pé do Muíño, con 46.609, e A Cañota, 
con 86.928 metros cadrados de superficie 
bruta), o de Osedo, con 75.870 metros cadrados 
de superficie bruta, e o sector novo no Tarabelo, 
con 41.966 metros cadrados de superficie bruta, 
poñen a disposición dos inversores terreos para 
a implantación de actividades propias do sector 
terciario, é dicir, comercio, administración, 
actividade financeira, restauración, aloxamentos 
turísticos, etc. A reordenación destas áreas 
levaría consigo unha mellora dos equipamentos 
e dotacións públicas das zonas onde se 
encadran. Na parroquia de Mosteirón, está 
plantexado un espazo dotacional destinado a 
obter terreos para aparcadoiros e equipamento 
social e deportivo ao lado da Igrexa. En Veigue, a 
creación dun espazo libre no punto do Castelo, 
xunto á Praia de Cirro.



Cal foi o momento máis difícil á fronte da 
alcaldía?

Sen lugar a dúbidas, o das inundacións de marzo 
de 2016. Malia todos os esforzos, os danos 
foron cuantiosos para as persoas afectadas pola 
enorme crecida da auga. O peor de todo é que 
o risco seguirá aí mentres a Xunta e Augas de 
Galicia, que son os órganos competentes, non 
tomen en serio as ofertas feitas desde o Concello 
para acometer a canalización do río Maior 
de xeito conveniado. Mesmo hai un acordo 
unánime do Pleno, co voto favorable do PP 
local, no que se insta á Xunta a establecer canto 
antes ese diálogo para procurar unha solución 
conxunta, como se fixo noutros municipios. 
Pero o PP vota unha cousa en Sada e a contraria 
no Hórreo. Agardamos que a conselleira Beatriz 
Mato cumpra a palabra dada na última reunión 
que mantivemos con ela o pasado xullo e asuma 
finalmente o compromiso que lle compete á 
Xunta. Os orzamentos autonómicos para 2018 
deberan recoller xa unha partida para esta 
obra fundamental. Está na súa man deixar de 
tratarnos como cidadáns de segunda. 

E a rexeneración da praia de Sada?

O da rexeneración da praia é outro caso de 
discriminación. Van alá dez anos de promesas 
incumpridas por parte do goberno central. 

Cómpre lembrar que a primeira fase das obras 
chegou a ser licitada, casualmente, un día antes 
das pasadas eleccións municipais e anunciábase 
que as actuacións comezarían no último 
trimestre de 2015. Case dous anos despois, non 
se moveu nin un gran de area. Tras múltiples 
entrevistas mantidas co Ministerio e con Costas, 
o contrato de actuación ambiental está agora 
en licitación de novo, por 2’5 millóns. Desde o 
Concello, demandamos a Costas o seu reaxuste 
para incorporar maiores cautelas ambientais 
na súa execución. Agardamos que as teñan en 
conta. E a ver se desta volta, por fin, a cousa vai 
para adiante... 

A colaboración institucional é necesaria. Así o 
demanda a cidadanía...

Desde logo, e temos bos exemplos diso. Foi 
grazas ao diálogo con diferentes institucións 
e entidades que conseguimos poñer a 
disposición dos e das sadenses instalacións que 
antes estaban infrautilizadas, como o pavillón 
de deportes do Albergue Xuvenil da Mariña, en 
Gandarío, o pavillón deportivo do instituto Isaac 
Díaz Pardo fóra do horario docente, ou a Pía do 
Loureiro, a piscina das Cerámicas do Castro, 
que abriu ao público novamente durantes 
os meses de verán, con moi boa acollida. Un 
acordo que agardamos estender canto antes ao 
Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, 



tamén no complexo do Castro, se o traballo de 
mediación que estamos a facer desde alcaldía 
entre as partes implicadas (Laboratorio de 
Formas, Cerámicas do Castro e Xunta) para a súa 
reapertura e posta en valor chega a bo porto. E 
se falamos de colaboración institucional, non 
podemos esquecer a aposta forte que estamos 
a facer pola creación da Área Metropolitana da 
Coruña, un ente absolutamente necesario para 
desenvolvérmonos canda os concellos veciños. 
Debemos darlle un impulso decidido á creación 
deste ente supramunicipal para que coordine 
as actuacións de políticas de desenvolvemento 
territorial, a xestión de servizos e estableza unha 
estratexia de innovación conxunta. O futuro 
debe pasar por crecermos xuntos.

Como ves o futuro próximo?  

Con moito optimismo. Hai moito por facer e 
queremos aproveitar este segundo tramo do 
mandato ao máximo. No inmediato, queremos 
afrontar a execución da sentenza que obriga 
á demolición do Náutico, como paso previo á 
realización dunha consulta popular para que a 
veciñanza decida que facer nese espazo, dentro 

das escasas opcións que a lei permite. Cando 
chegue o momento, Sadamaioría defenderá a 
súa proposta, pero será a xente quen decida. 
Unha capacidade de decisión que agardamos 
estender tamén axiña aos orzamentos, onde 
será reservada unha partida para que sexa 
investida conforme decida a cidadanía. A 
aprobación definitiva do PXOM por parte da 
Xunta abre a porta ao proxecto de protección 
do entorno das Brañas, ao que queremos 
darlle prioridade absoluta. Debemos actuar 
con dilixencia para preservar un ben natural 
único que é un auténtico privilexio polo seu 
enorme valor ecolóxico. Tamén comezaremos 
a traballar decontado na ampliación do 
CEIP Sada e seus Contornos, para cumprir 
debidamente coa comunidade escolar. Todo 
sen perder de vista un proxecto ambicioso 
amplamente demandado pola veciñanza: a 
posta a disposición da Xunta de Galicia dos 
terreos necesarios para a construción dun novo 
Centro de Saúde que cumpra con criterios de 
accesibilidade e comodidade en fronte do IES 
Isaac Díaz Pardo. Desde logo, non faltan ideas, 
proxectos e ganas de seguir adiante con Sada.



O PRIMEIRO PXOM DA HISTORIA DE SADA 

O pasado 13 de outubro a Xunta de Galicia 
notificou ao Alcalde de Sada, Benito Portela, 
a orde pola que se aproba definitivamente 
o Plan Xeral de Ordenación Municipal, o 
primeiro PXOM na historia de Sada. Deste 
xeito, Sada engrosará, xunto con Coruña e 
Oleiros, as filas dos principais concellos da 
área metropolitana da Coruña que contan 
con esta importante ferramenta para o seu 
ordenamento municipal.

Logo da entrada en vigor do PXOM, o Concello 
de Sada comezará a traballar en diferentes 
aspectos de desenvolvemento urbanístico 
do PXOM, polo que nos orzamentos do 2018  
serán incluídas previsións orzamentarias para 
desenvolver equipamentos dotacionais e así 
poder actuar, entre outras,  en tres áreas de 
gran impacto:

 
 
 
2.- Ampliación do CEIP Sada e seus Contornos. A través dunha acción de planeamento detallado, 
obterase o solo necesario a para ampliación do colexio que, cunha superficie total de 1.131 m2, dará 
resposta á demanda existente en canto a equipamentos educativos e permitirá dotar de todos os 
servizos necesarios ao centro para que se poida prestar unha educación de calidade.  
FOTO 7: MAPA SADA E CONTORNOS 

 
 
3.- Novo Centro de Saúde. Desenvolverase un Plan Especial na rúa Lagoa, enfronte ao IES Isaac 
Díaz Pardo, para obter 2.002m2 de solo e así poñer a disposición da Xunta de Galicia os terreos 
necesarios para que leve a cabo as obras de construción dun novo Centro de Saúde que cumpra con 
criterios de accesibilidade e comodidade para todos os usuarios e usuarias, dando resposta a unha 
demanda histórica da veciñanza de Sada. 
 
 

1.- As Brañas de Sada. O PXOM permitirá 
desenvolver o Plan Especial das Brañas, co  
obxectivo de protexer os valores naturais do 
territorio e preservar os hábitats do humidal. 
A través do Plan, establecerase a ordenación 
detallada do ámbito (aprox. 299.044 m2) e 
dotarase dun anel verde de carácter público 

que permitirá o achegamento das persoas 
ao medio natural co máximo respecto e sen 
que este feito implique a perda dos valores 
ecolóxicos, ambientais, culturais e paisaxísticos 
do espazo. Os terreos que circundan o ámbito 
das Brañas serán expropiados co obxectivo de 
poñer en valor este singular espazo natural.
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INVESTIMENTOS 
 
Durante o primeiro cuadrienio de vixencia do PXOM, preténdese acometer as actuacións máis 
importantes e necesarias para completar a estrutura básica fundamental do territorio de Sada, como 
por exemplo, a ampliación do CEIP Sada e seus Contornos, a expropiación de terreos para crear 
espazos libres nas Brañas, que correría a cargo exclusivamente do Concello, ou as melloras das 
interseccións entre as estradas do Concello e as que son de titularidade provincial e autonómica,  ou 
nas infraestruturas de saneamento e abastecemento de auga. O investimento previsto neste primeiro 
cuadrienio é de 4.205.240€. 
 
No segundo cuadrienio, cunha investimento total de 6.336.94€, prevese acometer actuacións como a 
construción do novo Centro de Saúde (entre o Concello e a Xunta de Galicia), a reurbanización da 
Avenida da Mariña no núcleo de Sada, a expropiación de terreos na costa para crear o gran parque 
público de Fontán ou a expropiación de terreos para dotar de aparcadoiros públicos ás praias de 
Cirro e San Pedro.  
 
No terceiro cuadrienio, prevense actuacións como a ampliación do cemiterio de Sada ou a dotación 
de aparcadoiros aos cemiterios de Soñeiro, Veigue e Mondego. A inversión total neste período é de 
1.243.806€.  
 
O cuarto cuadrienio constitúe un período de reserva no cal terán cabida as actuacións remanentes ou 
fóra de prazo en atención a situacións sobrevidas ou a modificacións no sistema de actuacións.  

VIVENDA PROTEXIDA 

O goberno de Sada decidiu aplicar no PXOM a reserva do 30% para vivenda protexida, a pesar de 
que a modificación introducida pola Lei de Vivenda de Galicia na súa disposición adicional novena 
no ano 2012 permite unha reserva inferior e pese a que no documento de aprobación inicial do 
PXOM a reserva establecíase en función da porcentaxe de reserva do rexistro dos demandantes de 
vivenda protexida (para un 8,7%, establecíase o mínimo do 10%).  

3.- Novo Centro de Saúde. Desenvolverase 
un Plan Especial na rúa Lagoa, enfronte ao 
IES Isaac Díaz Pardo, para obter 2.002m2 de 
solo e así poñer a disposición da Xunta de 
Galicia os terreos necesarios para que leve 

a cabo as obras de construción dun novo 
Centro de Saúde que cumpra con criterios de 
accesibilidade e comodidade para todos os 
usuarios e usuarias, dando resposta a unha 
demanda histórica da veciñanza de Sada.



PAZO DE MEIRÁS: INCORPORACIÓN AO PATRIMONIO PÚBLICO

Durante o primeiro cuadrienio de vixencia do 
PXOM, preténdese acometer as actuacións 
máis importantes e necesarias para completar 
a estrutura básica fundamental do territorio 
de Sada, como por exemplo, a ampliación do 
CEIP Sada e seus Contornos, a expropiación 
de terreos para crear espazos libres nas 
Brañas, que correría a cargo exclusivamente 
do Concello, ou as melloras das interseccións 
entre as estradas do Concello e as que son 
de titularidade provincial e autonómica,  
ou nas infraestruturas de saneamento e 
abastecemento de auga. O investimento 
previsto neste primeiro cuadrienio é de 
4.205.240€.

No segundo cuadrienio, cunha investimento 
total de 6.336.94€, prevese acometer 
actuacións como a construción do novo 

Centro de Saúde (entre o Concello e a Xunta 
de Galicia), a reurbanización da Avenida da 
Mariña no núcleo de Sada, a expropiación 
de terreos na costa para crear o gran parque 
público de Fontán ou a expropiación de 
terreos para dotar de aparcadoiros públicos 
ás praias de Cirro e San Pedro. 

No terceiro cuadrienio, prevense actuacións 
como a ampliación do cemiterio de Sada ou 
a dotación de aparcadoiros aos cemiterios de 
Soñeiro, Veigue e Mondego. A inversión total 
neste período é de 1.243.806€. 

O cuarto cuadrienio constitúe un período 
de reserva no cal terán cabida as actuacións 
remanentes ou fóra de prazo en atención a 
situacións sobrevidas ou a modificacións no 
sistema de actuacións. 

INVESTIMENTOS

O goberno de Sada decidiu aplicar no PXOM 
a reserva do 30% para vivenda protexida, a 
pesar de que a modificación introducida pola 
Lei de Vivenda de Galicia na súa disposición 
adicional novena no ano 2012 permite unha 
reserva inferior e pese a que no documento 
de aprobación inicial do PXOM a reserva 
establecíase en función da porcentaxe de 
reserva do rexistro dos demandantes de 
vivenda protexida (para un 8,7%, establecíase 
o mínimo do 10%). 

En total, para unha superficie edificable 
residencial total de 123.045m2, o PXOM 
reserva unha porcentaxe total do 31,53% 
para vivenda protexida, o que supón unha 

superficie edificable total de 38.795m2  que 
equivale a un total de algo máis de 300 
vivendas.

En definitiva, que Sada conte cun PXOM 
ao servizo do interese social, participado, 
transparente e igualitario, que aposte polo 
crecemento sostible a nivel territorial e 
medioambiental, que promova e potencie a 
renovación e rehabilitación urbanas, que poña 
en valor os espazos naturais e o patrimonio 
construído, que garanta o dereito a unha 
vivenda digna, que reserve solo industrial 
e comercial e que garanta a economía 
produtiva, foi, é e será un obxectivo prioritario 
para Sadamaioría.

VIVENDA PROTEXIDA



O 12 de agosto celebrouse no Concello de 
Sada un Pleno Extraordinario cuxa proposta 
de acordo tiña por obxecto non só demandar 
da Xunta que, no exercicio das competencias 
que ten atribuídas respecto do réxime de 
visitas aos BIC, sexa o Concello de Sada o 
que as xestione, así como outras iniciativas 
relacionadas coa memoria histórica, o 
recoñecemento ás vítimas e a condena ás 
declaracións públicas da Fundación Francisco 
Franco, así como á procedencia das medidas 
necesarias para poder incorporar o Pazo de 
Meirás ao patrimonio público. 

Dita proposta de acordo era representativa 
do sentir amplamente maioritario, non so dos 
grupos políticos da Corporación Municipal de 
Sada, senón do conxunto das Corporacións 
municipais de Galiza e da propia sociedade 
galega. O acordo foi aprobado por maioría 
absoluta do Pleno da Corporación. 

Moitas cuestións se moveron a raíz do histórico 
pleno pero quizais as máis relevantes sexan a 
creación dunha Comisión por parte da Xunta 
de Galiza para estudar a cuestión do Pazo de 
Meirás, a aprobación do PXOM de Sada e a 
creación da Xunta pro devolución do Pazo. 

En canto ás comisións sempre dixemos que si, 
sen problema. Pero fixando un prazo definido e 
concreto para elo e que ditas comisións teñan 
tamén por obxecto unha proposta concreta e 
definida de actuación das Administracións e 
dos poderes públicos dirixida á incorporación 
do Pazo ao patrimonio público. Estudar e 
investigar, si, pero durante un prazo definido, 
e con conclusións finais que inclúan unha 
proposta concreta e definida que explicite 
como se incorpora o Pazo ao patrimonio 
público, isto é, o seu sistema ou procedemento 
de obtención. 

En canto ao PXOM de Sada, no que se 
refire ao ámbito do Pazo de Meirás, o 
goberno municipal optou porque sexan as 
seguintes determinacións as que se rexan no 
desenvolvemento do Plan Especial polo que 
se calificou o Pazo de Meirás: 

- “O Plan Especial analizará e responderá á 
posibilidade de que o BIC pase a ser de dominio 
e uso públicos en base á devolución gratuíta 

dos terreos ao sector público que, no seu caso, 
poida derivarse das normas e disposicións 
legais que poidan adoptar os poderes 
lexislativos en relación coa recuperación da 
memoria histórica, así como dos acordos e 
accións administrativas ou civís que procedan 
a tal fin, e da subseguinte extinción dos títulos 
de propiedade actualmente existentes”. 

Engádese a seguinte disposición transitoria : 
“Ata a aprobación e entrada en vigor do Plan 
Especial, os terreos e edificación BIC quedan 
suxeitos ao réxime transitorio contido no art. 
57 da Lei 5/2016, de 4 de maio, de Patrimonio 
Cultural de Galicia, non admitíndose cambios 
de uso.” 

O que se posibilita no PXOM, mediante a 
remisión a un Plan Especial de protección, é 
que o BIC pase a ser de dominio e uso públicos 
en base aos acordos ou determinacións legais 
no contexto da recuperación da memoria 
histórica. Pero a devolución gratuíta pasa 
polas medidas lexislativas e mesmo xudiciais 
ás que antes se fixo referencia, dado que na 
legalidade vixente non hai nin a figura da 
expropiación gratuíta nin a da confiscación. 

A realidade é que o réxime da Transición, coa 
renuncia naquel momento a un proceso real 
de ruptura co réxime franquista, determinou 
tanto a consolidación da propiedade pola 
familia Franco como a negativa á adopción 
das medidas legais oportunas para a anulación 
xurídica das actuacións de todo tipo que 
derivaron na vergoña da detentación polos 
Franco do Pazo e terras de Meirás. 

Serían precisas medidas lexislativas 
e xudiciais do Estado, así como das 
propias administracións implicadas e con 
responsabilidades no asunto, con eficacia 
retroactiva en ambos casos, e dirixidas a 
revisar, anular e deixar sen efecto o espolio de 
Meirás polo ditador e posibilitar, dese xeito, a 
devolución gratuíta do Pazo e das terras ao 
sector público e a debida compensación ás 
familias afectadas. 

En todo caso, desde Sadamaioría seguiremos 
a traballar para que o Pazo de Meirás pase a 
ser de dominio e usos públicos.

PAZO DE MEIRÁS: INCORPORACIÓN AO PATRIMONIO PÚBLICO



SADAMAI RÍA
Rúa da Lagoa Nº16, baixo - Sada / www.sadamaioria.org / sadamaioria@gmail.com

Por que unirte a SADAMAIORÍA?
SADAMAIORÍA é unha proposta colectiva da xente 
de Sada, unha confluencia de persoas conscientes e 
comprometidas que decidimos dar un paso adiante para 
afrontar, con traballo e dignidade, o obxectivo de acabar 
coas políticas insolidarias e clasistas da dereita, poñendo 
as institucións ao servizo da xente. 

En SADAMAIORÍA, como noutros procesos municipalistas 
espallados pola xeografía adiante, a xente do común 
temos a oportunidade de facer política todos os días, de 
debater, de tomar decisións e de participar a través das 
asembleas públicas e abertas. É hora de que sumes a túa 
voz á nosa. Únete!


