
CONCELLO DE
SANTIAGO ^

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA IMPULSAR UN COMPLEXO
DEPORTIVO AO AIRE LIBRE NO BARRIO DE SAR

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno, co obxectivo de impulsar un Complexo

Deportivo no barrio de Sar, na zona xa reservada a ese fin na ordenación urbanística vixente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O Plan Especial de Ordenación, Protección, Mellara Medioambiental e Acondicionamento das Brañas do Sar

(PE-3R), aprobado no 2011, define a ordenación deste ámbito dentro do marco xeral do PXOM vixente. Para

a redacción do PE tivéronse especialmente en conta estratexias xerais de recuperación deste bordo

ambiental localizado no leste da cidade, procurando primar fundamentalmente a componente medioambiental

sobre calquera outra consideración.

Aínda asi, o PE-3R tamén atende outras necesidades sociais e demandas do barrio e, nesa liña, propon un

emprazamento dun Sistema Xeral de Equipamento Deportivo no ámbito que define como Zona Deportiva

ZD-6. Esta localización está xa hoxe ocupada en boa parte, na súa zona central, polo campo de fútbol de

terra e outras instalacións deportivas menores, coñecido popularmente como o Campo da Colexiata, por ter

sido de uso da equipa de fútbol do barrio durante moitos anos.

Esta Zona Deportiva ZD-6 conta cunha superficie de 40.128 m2, localizada, por unha banda entre as

infraestruturas de comunicacións (viaria e ferroviaria) e o solo de protección da canle do rio Sar, ao leste e ao

oeste; e por outra, entre as hortas e parcelas do rueiro dos Muíños ao norte, e as do caserío da Rúa de Sar

ao sur. As futuras instalacións adaptáronse topográficamente e integraránse paisaxisticamente, despois de

desmontarse a plataforma actual. O uso deportivo destas novas instalacións irán destinados á práctica do

deporte ao aire libre contando cos equipamentos necesarios para o seu desenvolvemento, tal e como aparece

recollido ñas determinacións de PE-3R.

No anterior mandato, o Gobernó municipal, encargou a redacción dun anteproxecto de acondicionamento do

Sistema Xeral ZD-6 Zona Deportiva das Brañas do Sar, para que este novo equipamento deportivo sexa unha

realidade no barrio de Sar.
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Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

1. Que o correpondente órgano de gobernó impulse a dotación dunha zona deportiva no barrio de

Sar na contorna das Brañas de Sar, desenvolvendo a ZD-6 indicada no PE-3R.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro do 2020
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