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Á atención da CONCELLALÍA DE URBANISMO DO CONCELLO DE SANXENXO. 
Rúa Consistorio2-4, 36960. Sanxenxo 
 
ASUNTO: Afectacións na praia de Carabuxeira por obras de remodelación de fachada. 
 
... con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 680580086 e correo 
electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) e na súa 
representación, EXPÓN que: 
 

1. Que integrantes do CES tiveron coñecemento sobre as obras de remodelación ou mantemento do 

edificio Herpi, situado no núcleo urbano de Sanxenxo, na beira da praia da Carabuxeira.  

2. Que veciños  e usuarios da praia denunciaron a ocupación da mesma a data de 19 de setembro e 
días posteriores por maquinaria pesada e por pezas de andamos. Así mesmo, puideron constatar 
a caída de materiais da pbra sobre cauce de auga que desemboca na praia. 

3. Que un dos accesos públicos á praia está cortada ao paso debido a estas obras. 
4. A data de hoxe, segundo as nosas propias observacións, estas afectacións foron corrixidas, a 

pesares de seguir as obras. 
 
Por isto SOLICITA: 

 
1. Que durante a execución da obra dende o seu departamento vixíe a non afectación ambiental á 

praia nin molestias aos usuarios da praia de Carabuxeira. 
2. Que no proceso de desmontaxe dos andamos, ao finalizar a obra,  o seu departamento considere ( 

e así llo transmita á empresa construtora) outras posibilidades que  preveñan problemas asociados 
á compactación das areas debido ao paso de maquinaria pesada o ao almacenaxe de materiais 
de obra. A este respecto do CES considera que este proceso poderíase realizar utilizando a zona 
de soportal do propio edificio Herpi, alomenos para o almacenaxe. 

3. Que o Concello vixíe que non queden residuos de obra na praia durante e tras a obra. 
4. Que se manteña informado ao CES de calquera aspecto relacionado co solicitado neste escrito. 

 
 

O Salnés , a 1 de outubro de 2014 
 

 

 

 

Asinado: 

                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Á atención do Sr.Jose Luis Rodríguez Lorenzo. 
CONCELLALÍA DE SERVIZOS XERAIS E MEDIO AMBIENTE. 
Rúa Cruceiro, 43 Baixo. 36990. Vilalonga, Sanxenxo. 
 
ASUNTO: Afectacións na praia de Carabuxeira por obras de remodelación de fachada. 
 
...  con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 680580086 e correo 
electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) e na súa 
representación, EXPÓN que: 
 

1. Que integrantes do CES tiveron coñecemento sobre as obras de remodelación ou mantemento do 

edificio Herpi, situado no núcleo urbano de Sanxenxo, na beira da praia da Carabuxeira.  

2. Que veciños e usuarios da praia denunciaron a ocupación da praia na data de 19 de setembro e 
días posteriores por maquinaria pesada e por pezas de andamos. Así mesmo, puideron constatar 
a caída de materiais da obra sobre o cauce de auga que desemboca na praia. 

3. Que un dos accesos públicos á praia está cortada ao paso debido a estas obras. 
4. A data de hoxe, segundo as nosas propias observacións, estas afectacións foron corrixidas, a 

pesares de seguir as obras. 
 
Por isto SOLICITA que: 

 
1. Que durante a execución da obra dende o seu departamento vixíe a non afectación ambiental á 

praia nin molestias aos usuarios da praia de Carabuxeira. 
2. Que no proceso de desmontaxe dos andamios, ao finalizar a obra,  o seu departamento considere 

( e así llo transmita á empresa construtora) outras posibilidades que  preveñan problemas 
asociados á compactación das areas debido ao paso de maquinaria pesada o ao almacenaxe de 
materiais de obra. A este respecto do CES considera que este proceso poderíase realizar 
utilizando a zona de soportal do propio edificio Herpi, alomenos para o almacenaxe. 

3. Que o Concello vixíe que non queden residuos de obra na zona durante e tras a obra. 
4. Que se manteña informado ao CES de calquera aspecto relacionado co solicitado neste escrito. 

 
 

O Salnés , a 1 de outubro de 2014 
 

 

 

 

Asinado: 

                  

 

                                               

 


