CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

San Lázaro s/n

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

AAE/TC

RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL POLA QUE
SE APROBA A MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO PROCEDEMENTO DE
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DO PLAN DIRECTOR DE ESTRADAS DE GALICIA,
PLAN MOVE (2009-2020).
CLAVE: 2006AAE0197
ANTECEDENTES
1.

A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Infraestruturas, promove o Plan Director de
Estradas de Galicia. Plan Move (2009-2020), de conformidade co procedemento de
elaboración e aprobación previsto na Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia.
No dito procedemento intégranse os trámites correspondentes á avaliación ambiental
estratéxica de plans e programas segundo o establecido pola Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente e na Lei 6/2007, do 11
de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.

2.

A estes efectos, en data de 27 de febreiro de 2007, preséntase ante o órgano ambiental, un
Documento de inicio de conformidade co artigo 18 da Lei 9/2006, do 28 de abril.

3.

O

Documento

de

inicio

foi

exposto

ao

público

a

través

da

dirección

web

http://aae.medioambiente.xunta.es, abríndose un prazo de consultas do 8 de marzo ao 9 de
abril de 2007. Durante dito período, consultouse ás entidades representadas no Consello
Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que realizasen os comentarios
que estimase pertinentes en relación ao Plan.
4.

Tomando como base o Documento de inicio e o resultado das devanditas consultas,
elaborouse o Documento de referencia (DR) previsto polo artigo 9 da Lei 9/2006 do 28 de abril,
aprobado por Resolución do 3 de outubro de 2007.

5.

Unha vez elaborada a proposta de Plan incluíndo o Informe de sustentabilidade ambiental
(ISA), por Resolución do 4 de setembro de 2008, sométese a consultas por un período de dous
meses, tras a publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (DOG) nº 178 do 15 de
setembro de 2008.

6.

En agosto de 2009, a Dirección Xeral de Infraestruturas, presenta o Plan de Mobilidade e
Ordenación Viaria Estratéxica (Plan MOVE) que ten como soporte o Plan Director de Estradas
de Galicia, sobre o que se efectúan unha serie de modificacións nos programas de actuacións.

7.

A integración do Plan Director de Estradas no Plan MOVE, da como resultado o Plan Director
de Estradas de Galicia, Plan MOVE 2009-2020 (en diante Plan), obxecto desta Memoria
ambiental.

8.

O 5 de novembro de 2010 recíbese na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas (CMATI), a documentación relativa ao Plan, para seguir co procedemento de
avaliación ambiental.
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9.

Á vista da citada documentación e do resultado do procedemento de avaliación ambiental
estratéxica, os servizos técnicos da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación ambiental
elaboraron a correspondente Memoria ambiental.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS

I.

O artigo 13 do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, atribúe á Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental funcións en materia de avaliación dos efectos de
determinados plans e programas no ambiente, tendo a condición de órgano ambiental
competente na Comunidade Autónoma de Galicia para a tramitación do procedemento de
avaliación ambiental estratéxica segundo o disposto polo artigo 6 da Lei 6/2007.

II.

O procedemento de avaliación ambiental estratéxica tramitouse de conformidade coa Lei
9/2006, e co capítulo II da Lei 6/2007, mediante o cal se integra dita avaliación ambiental no
procedemento de tramitación do Plan previsto pola Lei 4/1994, do 14 de setembro.

III.

Segundo o disposto polo artigo 12 da Lei 9/2006, corresponde ao órgano ambiental a emisión
da Memoria ambiental, que ten carácter preceptivo e vinculante, debendo quedar reflectidas as
súas determinacións no documento do Plan que se aprobe definitivamente.

Visto canto antecede,
RESOLVO
Primeiro.-

Aprobar a Memoria ambiental do Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE
(2009-2010), que se xunta.

Segundo.-

Dar publicidade á presente Resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro.-

Notificar esta Resolución á Dirección Xeral de Infraestruturas, aos efectos oportunos.

O resultado do proceso de participación pública e consultas figura no anexo III.
Sen prexuízo dos deberes de publicidade que corresponden ao órgano promotor conforme ao artigo
14 da Lei 9/2006, os documentos xerados durante a tramitación (Documento de inicio, Documento de
referencia e Memoria ambiental), permanecerán a disposición do público na dirección web
http://aae.medioambiente.xunta.es.
Santiago de Compostela, a 17 de xaneiro de 2011
O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Asdo.: Justo de Benito Basanta
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MEMORIA AMBIENTAL do Plan Director de Estradas de
Galicia, Plan MOVE (2009-2020)
1. Plan Director de Estradas, Plan MOVE
1.1 Características e actuacións propostas. Resumo do Plan
O Plan Director de Estradas, Plan MOVE xorde como documento básico de planificación en aras de
resolver os problemas detectados nas infraestruturas viarias, partindo das necesidade do territorio, e
nace coa intención de establecerse como marco de referencia para o desenvolvemento das estradas
de Galicia, en consonancia co Plan Estratéxico de Infraestruturas 2005-2020 (PEIT), aprobado polo
Goberno de España o 15 de xullo de 2005.
Para a elaboración do Plan, pártese do convencemento de que só dende a análise global do territorio
se pode facer unha planificación axeitada. De aí que se considere o viario no seu conxunto,
independentemente da súa titularidade.
En xullo de 2008 elabórase a proposta do Plan Director de Estradas de Galicia (PDEG), como
documento básico de referencia en materia de estradas, de conformidade coa Lei 4/1994 de estradas
de Galicia.
Unha vez estudada e analizada a proposta de Plan, tras o período de información pública e consultas,
e nun novo marco orzamentario, desde a Dirección Xeral de Infraestruturas, establécese a
necesidade de levar a cabo unha serie de modificacións co fin de mellorar e optimizar o Plan. Esta
serie de modificacións virían a sumarse ás derivadas da propia participación pública.
Pola súa banda, o Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica (MOVE), xurdiu co obxectivo
de mellorar o transporte e accesibilidade en Galicia, con criterios de sustentabilidade máis
estratéxicos e globais. Co cambio brusco da situación dos mercados financeiros, fíxose necesario
modificar a planificación do Plan MOVE co fin último de cumprir os obxectivos propostos optimizando
os recursos económicos.
Configúrase así, o Plan Director de Estradas, Plan MOVE, no que destacan as seguintes
incorporacións estratéxicas:
-

Mellora da accesibilidade da poboación a vías de altas prestacións.

-

Optimización das peaxes.

-

Introdución do financiamento público-privado para a realización de actuacións.

Todo articulado a través de principios reitores. As actuacións estarán marcadas polos criterios de
racionalidade, calidade, eficiencia, integración e coordinación, transparencia e diálogo.
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Os aspectos máis relevantes son os seguintes:
1. Análise da rede como único sistema. Visión do sistema viario de forma global. O compromiso
financeiro e o marco competencial supoñen que a proposta do Plan sexa firme unicamente sobre
a rede autonómica.
2. Análise da problemática existente na situación de partida: estudos da poboación e da actividade
económica, así como a súa proxección futura; modelo das características da rede viaria galega a
través dunha ferramenta GIS; modelo de demanda de tráfico da rede estatal e autonómica de
Galicia, así como unha proxección futura; modelo sobre os niveis de servizo da rede autonómica,
e a súa proxección futura; modelo de accesibilidade do territorio tanto ás vías de alta capacidade,
como aos principais ámbitos urbanos de influencia das cidades galegas.
3. Proposta de clasificación funcional da rede. A clasificación actual das estradas respondeu ao seu
marco competencial. Dende o Plan establécense tres grupos en relación a criterios de
funcionalidade das vías no sistema e da súa relación co territorio: vías de altas prestacións, vías
estruturantes e vías complementarias, sobre o conxunto da rede estatal, autonómica, provincial e
local.
4. Avaliación ambiental estratéxica. O órgano promotor achegou un informe xustificativo no que se
indica que as modificacións feitas sobre o PDEG exposto a información pública, son só a efectos
de axuste do Plan co tempo e co proceso de participación pública, pero que en todo caso, non
modifican a estrutura do Plan na súa globalidade, sen modificarse aspectos relevantes de
incidencia ambiental, que en todo caso, foron avaliados no marco do Informe de Sustentabilidade
Ambiental.
5. Seguridade como criterio de deseño. En todos os programas de actuacións propostos están
contempladas medidas de seguridade viaria, para o que o órgano promotor, aproveitou as
sinerxías do impulso e desenvolvemento do Plan de seguridade vial de Galicia 2006-2010.
6. Coordinación con outros organismos. Na elaboración do Plan, e co fin de garantir a súa
coherencia con outros instrumentos de planificación, establecéronse mecanismos de participación
cos organismos competentes.
Baixo estes principios reitores, proponse unha nova clasificación para o conxunto da rede (estradas
estatais, autonómicas e provinciais) que responda a criterios de funcionalidade das vías no sistema e
de relación co territorio. Establécense os seguintes grupos:
•

As vías de altas prestacións (VAP) como vías de alta capacidade que permiten a conexión
co resto de España e Portugal, e das áreas metropolitanas entre si.

•

As vías estruturantes que garanten a conexión básica entre as cabeceiras comarcais e os
grandes ámbitos territoriais a través da rede de altas prestacións.
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•

As vías complementarias conforman a base de comunicación de vertebración territorial,
garantindo a accesibilidade ao resto de asentamentos. Este grupo subdivídese en dúas
categorías:


A rede que comunica os principais núcleos urbanos de poboación coas cabeceiras
municipais.



A que comunica a rede anterior co resto de asentamentos, garantindo a
accesibilidade terminal.

Unha vez categorizadas as vías baixo criterios de funcionalidade, establecéronse unhas
características obxectivo que derivarán na definición de actuacións dos programas propostos.
Móstrase a continuación unha táboa resumo.

Táboa 1.-

Características da rede proposta

Para cada un destes grupos, e tras identificar as vías a transferir entre administracións, propóñense
unha serie de programas de actuación encamiñados a mellorar o funcionamento do conxunto da
rede: construción de novas vías, mellora das existentes (acondicionamento do trazado, humanización
das travesías), actuación de Intensidade media diaria (IMD) mellorada, actuacións nas 7+1 contornas
urbanas principais (inclúe Vilagarcía de Arousa), programas de mantemento e conservación,
seguridade viaria, I+D+i, mellora da integración paisaxística das estradas e optimización das peaxes.
As actuacións prográmanse do seguinte xeito:
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1.

Establecemento de PROGRAMAS DE ACCIÓN:
-

Programa de vías de altas prestacións.

-

Programa de vías estruturantes:

-



Eixos novos e variantes.



Travesías.



Acondicionamento da rede estruturante de estradas convencionais.

Programa de vías complementarias.


Eixos novos e variantes.



Travesías.



Acondicionamento, mellora e baixa Intensidade media diaria (IMD) mellorada da rede
complementaria de estradas convencionais.

2.

3.

Programa de melloras en transferencias.

Establecemento de ACTUACIÓNS DE APOIO:
-

Aparcadoiros disuasorios.

-

Áreas de parada.

Programas de ACTUACIÓNS EN MEDIOS URBANOS:
-

Áreas metropolitanas da Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Vigo, e o espazo urbano da ría de Arousa.

4.

Programa de MANTEMENTO E CONSERVACIÓN.

5.

Programa de SEGURIDADE VIAL:
-

Programa de sendas peonís.

-

Sistemas de transporte intelixente (ITS) .

1

6.

Programa de I+D+i e MELLORA DA INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ESTRADAS.

7.

Programa de OPTIMIZACIÓN DE PEAXES na rede autonómica.

8.

Proposta de TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIÓNS:
-

Da Xunta ás Deputacións e aos Concellos:


Estradas que non cumpren función de articulación territorial.

1

O concepto de Sistemas Intelixentes de Transporte, en inglés, Intelligent Transportation Systems (ITS), é un conxunto de
solucións tecnolóxicas das telecomunicacións e da telemática dimensionadas para a mellora da operación e seguridade do
transporte terrestre, tanto para estradas urbanas e rurais, como para ferrocarrís.
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-

9.



Restos de treitos non acondicionados.



Travesías de poboación, tras a execución de variantes.



Vías que discorren integramente por áreas urbanas

Transferencias propostas das Deputacións e Concellos á Xunta de Galicia:


Estradas que cumpren función de articulación territorial.



Accesibilidade a contornas especiais.

PROPOSTA de actuacións a incluír en programas do Ministerio de Fomento:
-

Rede planificada.

-

Rede a incluír na revisión do PEIT.

-

Programas de actuacións na rede de altas prestacións.

-

Programas de actuacións na rede estruturante.

Co conxunto de actuacións propostas, a rede de estradas da Xunta aumenta notablemente (un
20,72% respecto do total). O incremento máis notable reflíctese en relación ás vías de altas
prestacións (262,46% respecto da actual).
REDE DE ALTAS
PRESTACIÓNS

REDE
ESTRUTURANTE

REDE
COMPLEMENTARIA

TOTAL REDE
XUNTA

TOTAL PROVINCIA DE A CORUÑA

367,02

444,09

1.313,84

2.124,95

TOTAL PROVINCIA DE LUGO

131,67

185,92

1.171,89

1.489,48

57,69

393,47

957,77

1.408,93

TOTAL PROVINCIA DE PONTEVEDRA

270,03

213,91

866,48

1.350,42

TOTAL

826,41

1.237,38

4.309,99

6.373,78

TOTAL PROVINCIA DE OURENSE

Táboa 2.-

Clasificación funcional da rede

1.2 Vixencia do Plan
O horizonte temporal para o desenvolvemento das actuacións establécese no 2020, aínda que a
vixencia do Plan é indefinida, sen prexuízo das revisións ou modificacións que resulten oportunas.

1.3 Desenvolvemento
O Plan Director de Estradas, Plan MOVE, desenvolverase a través de plans, estudos e proxectos
regulados na Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, e na Lei 10/1995, do 23 de
novembro, de ordenación do territorio de Galicia, en particular:
-

Programa de sendas peonís, mediante a redacción de plans ou proxectos sectoriais.

-

A mellora das conexións cos intercambiadores portuarios, aeroportuarios e ferroviarios.
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-

A formulación de Plans provinciais ou municipais de estradas.

-

A concreción de actuacións nos distintos ámbitos urbanos e metropolitanos a través de
plans sectoriais da rede viaria e a realización de estudos de mobilidade.

2.

Análise do proceso de Avaliación ambiental estratéxica

2.1 Integración das variables de sustentabilidade e os seus criterios na
elaboración do PDEG
2.1.1 Análise dos condicionantes previos no ámbito de influencia
Para a elaboración do Plan realizouse unha análise dos factores ambientais, territoriais, e
socioeconómicos que se presentan como condicionantes na toma de decisións. Así, identificáronse
os espazos naturais catalogados, os ámbitos empresariais e as vías de comunicación nas que se
apoian estes ámbitos.
En canto aos espazos naturais catalogados identifícanse todos aqueles recollidos nalgún dos
catálogos de protección (Parque Nacionais, Parques Naturais, Monumentos Naturais, sitios de
interese nacional, humidais protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN),
Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) e Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)).
Bótase en falta sen embargo, algunha categoría de espazo, aspecto que será detallado no punto
correspondente á integración das variables ambientais no Plan.
No caso dos ámbitos empresariais, identificáronse en función do sector de actividade, analizáronse
os condicionantes para a súa localización (situación na área de influencia das cidades e nos ámbitos
de mobilidade) e fíxose un esbozo da previsión futura cos parques empresariais que se atopan
actualmente en estudo ou en tramitación.
Para a rede de estradas, realízase un estudo máis pormenorizado, analizando a súa capacidade
(parámetros xeométricos, travesías urbanas, seguridade viaria), accesibilidade e estado da mesma.
Desta análise, no tocante á capacidade, conclúese que se atopa ben dimensionada para atender ás
demandas de tráfico, non existindo problemas relevantes salvo en treitos puntuais e vinculados á
accesibilidade urbana.
En materia de estradas, na planificación, téñense en conta outros plans como o Plan Estratéxico de
Infraestruturas e Transportes (PEIT) do Ministerio de Fomento e os plans que, en materia de
estradas, se están a desenvolver nas administracións limítrofes (Portugal, Asturias e Castela e León),
entre outros.
O estudo do ámbito de influencia pódese considerar axeitado en canto que realiza unha identificación
e análise dos elementos do territorio galego que van a condicionar as actuacións do Plan. No entanto,
bótase en falta o traslado de todos estes elementos identificados nunha cartografía base de maior
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detalle, a incluír no documento de síntese, condicionante para a localización das actuacións
propostas, evitando a fragmentación do territorio.
2.1.2 Obxectivos
O Plan establece na súa documentación, unha reflexión estratéxica a desenvolver a través de
principios estratéxicos e obxectivos. Distínguense deste xeito entre:
-

Liñas básicas de actuación.

-

Obxectivos xerais.

-

Principios estratéxicos.

-

Obxectivos específicos.

Como obxectivos xerais, sinálanse os seguintes:
1. Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior, e a
conexión entre os principais eixos interiores.
2. Adecuar o transporte nos medios urbanos, mellorando a accesibilidade dos diferentes
ámbitos funcionais do territorio dende unha perspectiva metropolitana.
3. Garantir que o 80% da poboación se sitúe a menos de 10 minutos dunha Vía de Altas
Prestacións (VAP).
4. Mellorar a seguridade viaria, reducindo nun 50% o número de vítimas de accidentes de
circulación nas estradas galegas no horizonte de 2013.
5. Elevar o investimento en mantemento, xestión e conservación da rede ao 3% do seu valor
patrimonial.
6. Flexibilizar o sistema de peaxes nas autoestradas galegas atendendo a criterios de
coherencia, globalidade, progresión e universalidade. A peaxe non debe ser unha barreira
para a mobilidade das persoas en Galicia.
7. Fomentar o emprego de sistemas de transporte alternativos ao vehículo privado a través da
implantación de aparcadoiros disuasorios nas contornas das cidades, así como itinerarios
peonís e ciclistas.
Para acadar os obxectivos mencionados, o Plan rexerase por unha serie de principios estratéxicos
como son:
•

Mellorar a mobilidade, accesibilidade e competitividade de Galicia.

•

Contribuír ao reequilibrio territorial.

•

Incrementar a seguridade viaria e reducir o risco de accidentes nas estradas galegas.
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•

Compatibilizar a mellora da rede viaria co respecto ao medio e o desenvolvemento sostible.

•

Compactar o modelo territorial de Galicia favorecendo o incremento da masa crítica de
poboación e difusión dos procesos de investigación, desenvolvemento e innovación.

•

Poñer a rede viaria de Galicia ao servizo dos cidadáns.

2.1.3 Análise das alternativas
No apartado correspondente á análise de alternativas, o Plan transcribe o especificado no DR,
describindo, a continuación, o procedemento a seguir para a súa formulación, concluíndo cunha serie
de propostas de actuación.
Propóñense tres alternativas no ISA, dúas ademais da “0”, que pasan a resumirse a continuación:
-

Alternativa “1”: Alternativa de non execución do planeamento proposto, ou alternativa cero,
mantendo a rede actual de estradas cos seus trazados e nivel de ocupación.

-

Alternativa “2”: Alternativa de aumento da oferta (novas infraestruturas), para satisfacer unha
demanda crecente mediante a mellora da eficacia e ampliación das infraestruturas xa
existentes, construíndo novas vías ou aplicando modelos de xestión máis eficaces dende o
punto de vista económico, ambiental e social.

-

Alternativa “3”: Alternativa de definición dun modelo de mobilidade sostible mediante
actuacións sobre a demanda, reducindo as necesidades de desprazamento e potenciando
medios de transporte máis eficientes e respectuosos co ambiente.

O procedemento seguido na análise de alternativas foi o seguinte:
1.

Establecemento dos obxectivos xerais de mobilidade, sostibilidade e eficiencia da rede.
-

2.

Rede planificada.
Análise da oferta de infraestruturas de transporte (rede existente), no referente a:

-

Características físicas, capacidade da rede e accesibilidade.

-

Seguridade vial.

-

Análise socioeconómico e territorial da rede.

-

Planificación e actuacións en curso sobre a rede.

3.

Análise da demanda actual e futura, mediante a elaboración dun modelo de mobilidade territorial
a nivel autonómico que permite analizar os tráficos actuais e futuros.

4.

Cumprimento dos obxectivos, en relación a:
-

Mellorar a accesibilidade en todo o territorio.
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-

Mellorar a eficiencia e calidade da rede de estradas.

-

Mellorar a seguridade vial das estradas galegas.

-

Mellorar a integración das infraestruturas na paisaxe.

-

Definir a estrutura básica de comunicacións por estrada de Galicia.

-

Diminución dos custos de transporte.

-

Coordinación de actuacións con outras administracións.

Esta análise foi desenvolvida nas primeiras fases de traballo, previas á proposta de Plan, que inclúe o
ISA (fases I, II e III), traballos que non foron recollidos nin no documento de síntese nin no ISA debido
á súa extensión, segundo xustifica o órgano promotor, e dos que resultaron unha serie de
problemáticas e carencias sobre as que foron establecidas as distintas actuacións, de cara a
minimizar as carencias detectadas, e lograr así o cumprimento dos obxectivos establecidos, sempre
buscando os menores efectos sobre as variables da sustentabilidade identificadas no documento de
referencia.
Así mesmo, establecéronse prioridades en canto a propostas de actuación:
-

Mantemento das infraestruturas existentes ou en curso, avaliando a súa adecuación á
demanda de mobilidade actual e futura, adoptando esta proposta nos casos en que esta
adecuación vese verificada.

-

Nos casos nos que se detectan deficiencias de mobilidade, defínense actuacións de mellora
da eficacia e ampliación das infraestruturas existentes necesarias para alcanzar os
obxectivos de mobilidade.

-

Onde a mellora da eficacia e ampliación non resulta suficiente, proponse a construción de
novas vías para adecuar a rede de estradas á demanda de mobilidade futura.

A alternativa seleccionada para desenvolver como proposta, despois desta análise, foi a alternativa
“3”, que ten como principal obxectivo o de acadar un modelo de mobilidade sostible, apoiado na súa
acción planificatoria, coordinando, complementando, e dando resposta ás tendencias de reordenación
territorial (reforzo do sistema urbano, concentración do desenvolvemento empresarial e loxístico,
etc.), e na definición de programas de actuación, que contribúan ao reequilibrio e eficiencia do
sistema de estradas, de forma que se reduzan as necesidades de desprazamento de cara a potenciar
a utilización equilibrada de medios de transporte dunha maneira máis eficiente e respectuosa co
medio. É, polo tanto, a máis axeitada para dar cumprimento aos obxectivos e criterios ambientais
establecidos de cara a acadar a sustentabilidade do Plan.
Baixo estes criterios estratéxicos, as propostas do Plan desenvólvense coa complexidade propia dun
documento de planificación integral do sistema de estradas de Galicia, concibido como sistema único,
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o que permite, e obriga á súa vez, a optar polas distintas modalidades de actuación en atención á
identificación dos déficits detectados, o que conleva asociado unha continua interacción das
actuacións, de forma que a adopción dunha actuación posibilitará, desde o punto de vista da
integración

territorial

e

ambiental,

abordar

outras

dependentes

desta,

máis

equilibradas

ambientalmente.
En definitiva, as alternativas propostas, en xeral, foron avaliadas en función do cumprimento da
integración dos criterios de sostibilidade (ocupación do territorio, ecosistemas e biodiversidade,
transporte e mobilidade, residuos e emisións contaminantes, seguridade viaria e socioeconomía)
establecidos no documento de referencia, así como a súa idoneidade para dar cumprimento aos
obxectivos establecidos no Plan, tendo en conta que se trata dun instrumento de planificación
estratéxica. Será no momento da elaboración dos distintos plans, estudos e proxectos, que
desenvolvan este Plan, cando a análise das alternativas se desenvolva cun maior grao de concreción.
2.1.4 Análise dos efectos da alternativa seleccionada sobre as variables de sustentabilidade e
o deseño de medidas
No ISA identifícanse, de xeito xenérico, os factores ambientais que se poden ver afectados polo
desenvolvemento das actuacións propostas. Desta identificación, e diferenciando entre as actuacións
da fase de execución e as de explotación, elabórase unha matriz que valora os efectos para cada un
dos factores afectados.
Caracterizados os efectos, en consonancia co establecido no DR, o Plan incorpora unha proposta de
medidas co obxectivo de minimizar os efectos ambientais identificados, de tal xeito que se recolle o
factor ou variable ambiental (atmosfera, auga, relevo, solo, espazos naturais, vexetación, fauna,
paisaxe, poboación, patrimonio, etc.), a afección sobre o dito factor, e as medidas preventivas e/ou
correctoras propostas para minimizar ou eliminar os efectos identificados.
Se ben a identificación de medidas é correcta, ao igual que acontece cos indicadores propostos no
ISA, moitas responden máis ao carácter de medidas propias do procedemento de avaliación
ambiental de proxectos, con que cómpre revisalas antes de incorporalas ao Plan de seguimento.
Con isto, cómpre facer algunha consideración máis concreta para cada unha das variables tratadas e
que se recollen a continuación.
Ocupación do territorio
Para o estudo desta variable partiuse da aceptación, como determinacións para o desenvolvemento
do Plan, do nivel de detalle definido no DR. Neste sentido, considérase que o tratamento desta
variable foi axeitado.
Valórase de forma positiva o establecemento dunha serie de criterios de integración territorial e
ambiental concretos para o tratamento da ocupación do territorio, encamiñados a:
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-

Priorizar as inversións que utilicen, acondicionen ou melloren as infraestruturas e trazados
preexistentes fronte ás que requiran novos trazados ou novas ocupacións de terreos.

-

Priorizar a redacción e aprobación dos novos trazados en zonas urbanas sensibles, para
evitar que o crecemento urbanístico poda dificultar a implantación das novas actuacións.

-

As actuacións contemplarán un deseño ben adaptado á paisaxe, priorizando a adaptación
topográfica e paisaxística sobre outros criterios de deseño, en especial naquelas zonas cun
maior valor natural. A tal efecto poderanse axustar puntualmente os parámetros técnicos da
estrada co obxecto de garantir a súa adaptación á paisaxe.

-

Evitarase a ocupación e transformación de espazos que sustenten zonas de relevancia
ambiental por ser zonas sensibles, en particular os espazos incluídos na Rede Natura 2000,
zona RAMSAR, e Espazos Naturais Protexidos; de maneira que o desenvolvemento da
actuación nestes espazos non sexa un risco para a conservación da biodiversidade e o
mantemento dos procesos ecolóxicos, as poboacións de fauna e flora silvestres,
preservando a diversidade xenética.

Ecosistemas e biodiversidade
Igual que no caso anterior, o tratamento desta variable pódese considerar axeitado en tanto que o
nivel de detalle definido no DR trasladouse ás determinacións do Plan. Sen embargo, e como xa se
mencionou no referente a análise do medio, a relación de espazos protexidos non está completa.
Se ben no ISA, enuméranse en detalle as figuras de protección de espazos de interese natural, na
súa integración no Plan, bótanse en falta, as seguintes figuras incluídas na Lei 9/2001, do 21 de
agosto, de conservación da natureza de Galicia:
-

Paisaxe protexida:


Penedos de Pasarela e Traba, na Costa da Morte (entre Vimianzo e Laxe).



Fraga de Catasós, nos concellos de San Xoán de Río e A Pobra de Trives.

-

Reserva natural: Na actualidade non hai ningún espazo protexido baixo esta categoría.

-

Espazo natural de interese local:

-



Puzo de Lago, no Concello de Maside.



Voutureira, en San Cibrao das Viñas.

Espazo privado de interese natural:


Sobreiras de Faro, no Concello de Oia.

Estas dúas últimas figuras, están incluídas nas categorías de espazo natural protexido que establece
o artigo 9 da Lei 9/2001, aínda que non pertencen á Rede galega de espazos protexidos (Decreto

Memoria ambiental do Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE (2009-2020)
Clave: 2006AAE0197

páxina 13 de 79

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

San Lázaro s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

AAE/TC

124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de interese local e a figura de
espazo privado de interese natural).
Así mesmo, non se inclúe no Plan, referencia a áreas protexidas de ámbito internacional máis aló do
recollido en canto á Rede Natura e aos humidais protexidos (Convenio de Ramsar). Polo tanto,
cabería facer mención á figura de “Reservas da biosfera”, como espazo protexido de nivel
internacional incluído na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade,
si identificada no ISA.
De igual modo, a planificación debería contemplar a afección a outros espazos identificados como de
interese ambiental previstos nos instrumentos de ordenación do territorio, as normas provinciais de
planeamento, e outros.
Cómpre salientar a importancia de considerar esta variable na fase de planificación, dun modo
especial, polo efecto das infraestruturas sobre o medio, formulando diferentes alternativas que
minimicen ou limiten o efecto sobre os espazos protexidos e o modelo territorial pretendido. Os
parámetros de deseño a ter en conta nas actuacións en espazos naturais protexidos ou medios
sensibles, serán desenvolvidos e avaliados en detalle en fases posteriores de desenvolvemento.
Ao efecto, o Plan establece criterios de integración ambiental e territorial en relación a ecosistemas e
biodiversidade, así como recomendacións para o deseño de actuacións en medios sensibles.
Transportes e mobilidade
Integráronse medidas encamiñadas á mellora nas comunicacións e condicións de circulación, a frear
o despoboamento do rural, co obxectivo de aproximar a poboación dos núcleos rurais a vías de altas
prestacións, a mellora da accesibilidade nas contornas urbanas cun estudo particular das grandes
áreas metropolitanas, a proposta das sendas peonís e ciclistas nos itinerarios de mobilidade local,
etc., que se valoran positivamente, sen embargo, o tratamento desta variable non parece axeitado en
canto que non se considerou a posibilidade de complementariedade con outros modos de transporte
no momento de tratar os problemas de superación da capacidade da rede, tal e como se indicaba no
DR.
Así mesmo, deberíase ter afondado nas alternativas para a integración do transporte público, e o
reparto de pasaxeiros e mercadorías nos distintos medios de transporte, máis aló da proposta de
implantación de aparcadoiros disuasorios.
Residuos e emisións contaminantes
O estudo desta variable realizouse a través da definición de medidas para as fases de execución e
explotación das futuras actuacións, establecendo para esta última fase unha serie de indicadores que
permiten avaliar a consecución dos obxectivos perseguidos.
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Seguridade viaria
O Plan pretende contribuír a mellorar a seguridade viaria nas estradas galegas, establecendo como
obxectivo reducir un 50% o número de vítimas de accidentes de circulación no horizonte 2013. Na
planificación aproveitáronse as sinerxías do impulso e desenvolvemento do Plan de seguridade vial
de Galicia 2006-2010, promovido pola Dirección Xeral de Infraestruturas.
Para acadar este ambicioso obxectivo, o Plan contempla actuacións de seguridade viaria implícitas
en todas e cada unha das actuacións formuladas, dende eixos novos a actuacións de conservación e
mellora da rede.
Valórase positivamente a determinación de que todos os proxectos que se tramiten en materia de
infraestruturas viarias, inclúan un Anexo de seguridade vial.
Como actuacións concretas incluídas no Plan, destacan as actuacións en tramos concretos
identificados como de concentración de accidentes (TCA) e de protección de gardarraíles para
motoristas.
Socioeconomía
Identifícanse os efectos sobre sociedade e economía nos distintos sectores produtivos para as
diferentes fases do Plan, establecendo medidas preventivas e correctoras para cada unha delas,
incluíndo como determinacións do Plan o nivel de detalle solicitado no DR. Así, considérase que a
integración desta variable é axeitada.
2.1.5 Plan de seguimento
O órgano promotor, a Dirección Xeral de Infraestruturas, achega unha proposta de Plan de
seguimento a desenvolver a través dun Programa de Vixilancia Ambiental que formará parte do
Estudo de Impacto/Efectos ambientais, segundo o tipo e magnitude do proxecto. Para este programa
defínense unha serie de informes a realizar, establecendo o alcance e a periodicidade, en cada caso.
Así mesmo, saliéntase a redacción, cunha periodicidade mínima cuadrienal, dun Programa de
Seguimento do Plan co fin de garantir a coherencia e funcionalidade das actuacións e propostas
contempladas e a súa adecuación aos obxectivos xerais do Plan.
O Programa de Seguimento do Plan, baseado nun completo sistema de indicadores, permitirá, entre
outras cousas, determinar a eficacia das medidas de protección ambiental, detectar aqueles efectos
negativos sobre o ambiente non previstos con anterioridade, e obter de xeito puntual, continua e
precisa, información sobre as repercusións das accións derivadas do seu desenvolvemento.
Finalmente, o plan de seguimento, informará sobre o grao de consecución dos obxectivos durante
todo o seu período de vixencia a través de “informes de seguimento” que a Secretaría xeral de
calidade e avaliación ambiental, como órgano ambiental, determina que serán anuais, e non

Memoria ambiental do Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE (2009-2020)
Clave: 2006AAE0197

páxina 15 de 79

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

San Lázaro s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

AAE/TC

cuadrienais, como propón o órgano promotor, conterán os indicadores, o seguimento da eficacia das
actuacións e das medidas contempladas, así como os problemas imprevistos detectados.
Se ben a proposta de seguimento que incorpora o ISA considérase axeitada en termos xerais,
adoece de demasiado detalle nunha fase tan estratéxica da planificación (correspóndese máis cun
seguimento propio dunha avaliación de impacto de proxectos), polo que o plan de seguimento deberá
axustarse aos indicadores recollidos no anexo I da presente memoria ambiental, completados coas
medidas preventivas e correctoras propostas no ISA, unha vez revisadas respecto aos comentarios
expostos no punto 2.1.4. A periodicidade coa que serán formulados e remitidos os informes de
seguimento, como xa se recolleu en parágrafos anteriores, será anual, ata que o órgano ambiental
determine outro prazo, sen prexuízo do recollido en relación ao Programa de Vixilancia Ambiental dos
distintos estudos informativos e proxectos que desenvolvan as distintas actuacións propostas.
2.1.6 Viabilidade económica da alternativa seleccionada, incluíndo as medidas e o Plan de
seguimento
A análise dos impactos económicos derivados da planificación, parte da consideración xeral do papel
estratéxico que desempeñan as infraestruturas de transporte no desenvolvemento económico e na
articulación e cohesión territorial de Galicia, atendendo á singularidade dun territorio marcado pola
polinuclearidade do seu sistema urbano e pola dispersión do seu sistema de asentamentos.
Nestas condicións, avalíase a súa rendibilidade social para garantir a racionalización do proceso de
toma de decisións, co fin de recoñecer e explicitar os custos en termos de eficiencia con decisións
baseadas en lexítimos criterios de equidade e cohesión social.
Na documentación aportada faise unha estimación económica do desenvolvemento das diferentes
actuacións e xúntase no ISA, o documento “Estudo económico-social do Plan” en base a unha
análise custo-beneficio, no que se analizan os seus posibles efectos económicos.
Desde a información pública do PDEG, e tras a incorporación do Plan MOVE, nunha coxuntura
económica marcada polo reaxuste orzamentario, o Plan para aprobación definitiva modifica a análise
da viabilidade económica do Plan, incorporando, en detalle:
-

-

Inversión do Plan. Orzamentos.


Valoración das actuacións.



Inversión do Plan (desglosado por provincias e programas de actuacións).

Financiamento.


Financiamento orzamentario. Como principal fonte de financiamento se constitúen os orzamentos
anuais da CMATI (aproximadamente un 60% do total das necesidades do Plan).



Financiamento extraorzamentario. Serie de instrumentos ou mecanismos con financiamento, en
parte, ou na súa totalidade, de entes privados. Dentro deste modelos estarían:
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Concesión de obra pública.



Concesión de dominio público.



Fórmulas de financiamento cruzado.



Entes públicos, entidades públicas empresariais, organismos autónomos, sociedades
públicas estatais, consorcios e sociedades mixtas.




Modelo institucional: procedementos de colaboración público privado.

Orzamento do Plan (2009-2020).


Orzamento 2009-2015: 3.644 m €.



Orzamento 2016-2020: 4.367 m €.

Para optimizar a xestión desde un punto de vista orzamentario, e contractual, prevese a creación da
Axencia Galega de Infraestruturas.
Dentro das previsións orzamentarias, será necesario incluír unha partida destinada a financiar o plan
de seguimento e das medidas propostas.

2.1.7 Análise de coherencia
Se ben o ISA exposto no período de información pública non contaba cun análise de coherencia, tal e
como se especificaba no Documento de referencia, esta Secretaría xeral, solicitou que se completase
a documentación ao respecto deste punto. A estes efectos, a Dirección Xeral de Infraestruturas,
achegou a seguinte análise, que vén a completar a documentación recollida no ISA.
Na análise de coherencia trátase de identificar que se cumpran na alternativa seleccionada os
obxectivos establecidos no Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE, para acadar os
principios estratéxicos que rexen o Plan.
Os obxectivos que se pretenden acadar coas actuacións propostas, son os seguintes:
•

Mellorar a accesibilidade e mobilidade en todo o territorio.

•

Mellorar a eficiencia e calidade da rede de estradas.

•

Mellorar a seguridade vial das estradas galegas.

•

Mellorar a integración das infraestruturas na paisaxe.

•

Definir a estrutura básica de comunicacións por estrada de Galicia.

•

Diminución dos custos de transporte.

•

Coordinación con outras administracións.

Do estudo de alternativas realizado, concluíuse que a alternativa a adoptar era a “3”. Nesta alternativa
as actuacións realízanse a través dun estudo concreto das necesidades, xunto cun estudo dos
condicionantes ambientais, económicos e territoriais. En calquera caso, prímase a mellora da rede
actual fronte aos novos eixos.
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A continuación, analízase a coherencia da alternativa escollida cos obxectivos do Plan:
1.

Mellorar a accesibilidade e mobilidade en todo o territorio:
Un dos obxectivos principais do Plan é a mellora da accesibilidade en Galicia, estudando para
cada caso particular, a solución que supoña un menor custo social e económico.
A mellora da comunicación de Galicia coa súa contorna, supón unha mellora da
competitividade exterior de Galicia con Asturias, Castela e León e Portugal. Este aspecto
conséguese con novos viarios que abran novas posibilidades, e a través da mellora das
estradas existentes.
Outro dos obxectivos importantes é a mellora da accesibilidade da poboación a un enlace
dunha vía de altas prestacións. Este obxectivo acádase grazas á construción de novos eixos
que se acerquen á poboación, e a través da realización de variantes que permiten que os
movementos de medio e longo percorrido sexan máis rápidos e eficaces, ao evitar o seu paso
polas travesías. Tamén considéranse os tempos de percorrido coa mellora do trazado das
estradas existentes e cun mantemento e conservación adecuado da rede.
A través do programa de actuacións en medios urbanos, mellórase o acceso aos principais
espazos urbanos, reducindo a súa conxestión. Con novos eixos e a mellora da rede existente,
facilítase o acceso aos equipamentos de carácter supramunicipal e mellórase a mobilidade ás
grandes áreas de actividade, áreas industriais e loxísticas. Tamén teranse en conta os espazos
reservados para o transporte colectivo a través do desenvolvemento posterior de plans
sectoriais, nos que se poderá incluír o transporte colectivo en coordinación co resto de
planificacións sectoriais.
Coas actuacións propostas, garántese a accesibilidade ás capitais ou principais asentamentos
de cada un dos concellos, e aos parques naturais. Así mesmo, mellóranse as conexións cos
intercambiadores portuarios, aeroportuarios e ferroviarios.

2.

Mellorar a eficiencia e calidade da rede de estradas:
Aparte da realización de novos itinerarios, é necesario adoptar actuacións tendentes a mellorar
a eficiencia da rede actual de estradas. Esta eficiencia conséguese a través da especialización
da rede, creando eixos de mobilidade para distancias medias ou longas e a través da
progresiva mellora das condicións técnicas das estradas.
Grazas aos programas de conservación ordinaria e extraordinaria, así como de operacións
viarias invernais, a calidade xeral da rede vese aumentada.
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A eficacia da rede mellórase co estudo de elementos viarios dirixidos a outro tipo de usuarios
diferentes aos vehículos, como é o caso de peóns ou ciclistas, e coas actuacións en travesías.
3.

Mellorar a seguridade vial das estradas galegas:
Cun estudo particular de cada problemática permitirase tomar a decisión idónea para a mellora
da seguridade viaria, a través de actuacións de mellora como desdobramentos, ampliacións,
rectificacións de trazado ou separación de tráfico rodado e peonil ou ben a través de variantes
que desvíen o tráfico de longo e medio percorrido e manteñan a travesía con uso de rúa.

4.

Mellorar a integración das infraestruturas na paisaxe
Os efectos sobre a paisaxe serán previstos nos estudos das novas actuacións, a través da
análise de alternativas que favorezan a súa adaptación, minimizando a afección ao territorio en
aras de garantir a preservación dos ecosistemas e a biodiversidade.
En todos os casos priorizaranse os investimentos que acondicionen ou melloren as
infraestruturas existentes, xa que non supoñen un incremento de afección sobre a paisaxe.

5.

Definir a estrutura básica de comunicacións por estrada de Galicia
A través da análise das actuacións a realizar, deseñarase unha rede de estradas xerarquizada,
na que as vías de altas prestacións comuniquen todas as rexións e áreas urbanas, así como os
núcleos de enlace territorial. A rede de vías estruturantes será deseñada en condicións de
seguridade, trazado e estado, conectando todo o sistema urbano de núcleos coas rexións e
áreas urbanas de Galicia. Na rede complementaria garantirase a accesibilidade ao conxunto do
territorio.

6.

Diminución dos custos de transporte
Proxectaranse e avaliaranse as necesidades de construción das infraestruturas, introducindo
parámetros de medición dos sobrecustos derivados do transporte individual aos efectos de
equilibrar as actuacións con maior atención ao transporte colectivo e á intermodalidade.

7.

Coordinación con outras administracións
O Plan, a partir do coñecemento e diagnóstico integrado das iniciativas planificadoras das
distintas administracións, pode servir como marco natural de concerto e toma de decisións
coordinadas para que se avance nunha mellor integración das actuacións sectoriais nesta
materia.
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2.2 Participación pública e consultas
2.2.1 Procedemento de participación pública e consultas
Por Resolución da anterior Consellería de Política Territorial. Obras Públicas e Transporte, e con data
do 3 de xullo de 2008, autorizouse con carácter inicial a tramitación do Plan Director de Estradas de
Galicia (PDEG), co ISA como documento integrante do mesmo.
O PDEG someteuse ao proceso de participación pública e consultas nos prazos legalmente
establecidos polo apartado 5 do artigo 7 da Lei 6/2007. Así, o Plan foi exposto durante 60 días, dende
setembro a novembro, tras o anuncio correspondente no DOG nº 178 do 15 de setembro de 2008.
No anexo II faise unha relación dos informes solicitados no proceso de participación e consultas.

2.2.2 Resultados da participación pública e das consultas e integración dos seus resultados
no planeamento
Durante o período de participación pública no que estivo exposta a documentación completa do Plan,
presentáronse 2.124 alegacións relativas a diversas cuestións, clasificadas con maior detalle no
anexo III. A maior parte refírense a actuacións concretas do Plan, mostrando desconformidade e
apuntando posibles prexuízos derivados da súa execución (particularmente respecto da integración
territorial e urbana). As alegacións recibidas quedarían agrupadas da seguinte forma:
−

71 escritos emitidos por Concellos.

−

9 escritos emitidos por outras administracións públicas.

−

31 escritos emitidos por diversas Institucións e Asociacións.

−

13 escritos emitidos por agrupacións políticas de ámbito local e comarcal.

−

2.000 escritos emitidos por particulares e asociacións de ámbito local (1.875 referidas a
actuacións incluídas no Plan Vigo Íntegra, localizados no ámbito Chapela-Teis).

O detalle dos informes sectoriais recibidos e as alegacións presentadas, coas súas respostas por
parte do promotor, recóllense no anexo III da presente Memoria ambiental.
Do proceso de información pública, e dos aspectos xa mencionados respecto á nova coxuntura
económica e á incorporación ao PDEG do Plan Move, tomouse a decisión, non substancial, de
eliminar certas actuacións previstas no documento inicial, así como incluír outras novas que se
definen no Plan MOVE, mellorando e optimizando o Plan, e que se resumen a continuación:
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Programa de VÍAS DE ALTAS PRESTACIÓNS
Corredor Tomiño (CG-4.9)-AG-57-N. Inclúe a
conexión PO-340 con AG-57 e a variante de
Gondomar Leste.

Co obxecto de potenciar as estradas PO-340 y PO-344,
garantindo unha mellor accesibilidade dos núcleos da
contorna.

Acceso CUVI AG-57.

Existe unha alternativa a través da VG-20 e a estrada do
CUVI polo que se recomenda a mellora da sinalización para
marcar este itinerario.
Programa de VÍAS DE VÍAS ESTRUTURANTES

Conexión A-52 (Plisán) con N-120 (Ponteareas).

A conectividade da PLISAN é suficiente a través da futura
A-57.

Variante de Bueu. Nova vía de conexión entre a
VG-4.4 e a VG-4.6.

Tendo en conta as alegacións presentadas. Proponse no
seu lugar actuar na PO-551, para manter a mobilidade.

Nova vía de conexión da VG-4.8 en Poio coa
VG-4.1 (enlace PO-504).

Tendo en conta as alegacións presentadas. Proponse no
seu lugar actuar na PO-308, para manter a mobilidade.

Novo vial alternativo á PO-548 (conexión VG-4.7
coa N-550 en Valga).

Tendo en conta as alegacións presentadas. Proponse no
seu lugar actuar na PO-548, para manter a mobilidade.

Táboa 3.-

Actuacións excluídas xuntando xustificación

Asemade, con respecto ás actuacións propostas no documento inicial, competencia do Ministerio de
Fomento, cabe salientar a eliminación das seguintes actuacións:
•

Conexión A Estrada-AP53, xa que é substituída polo eixo Pontevedra-Cerdedo-Lalín.

•

Eixo alternativo á AP-9. Tendo en conta as actuacións en curso do Ministerio, proponse dar
mobilidade a través de actuacións de aumento da capacidade da AP-9 (cunha maior
eficiencia ambiental).

Por outra banda, decidiuse incluír outras novas actuacións que se resumen a continuación:
Programa de VÍAS DE ALTAS PRESTACIÓNS

A Estrada - Cerdedo / Forcarei (N-541)

Coa prolongación da autovía Ramallosa – A Estrada, dótase
ao interior da provincia de Pontevedra dunha maior
accesibilidade.

VAP Santiago - Costa da Morte

A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da Costa
da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co
resto de vías de altas prestacións da comunidade.

Con
esta
actuación
mellóranse
notablemente
as
Desdobramento da vía urbana Ponte Bora (N- comunicacións da área metropolitana de Pontevedra e o
541) - O Pino (N-550)
acceso ao Hospital público da cidade, mellorando as
características da estrada existente.
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Programa de VÍAS ESTRUTURANTES
Variantes de Bustavalle e Zorelle na estrada OUPara a mellora da mobilidade e da seguridade viaria.
104
Conexión Rodeiro - N-525.

Con este novo vial articúlase o territorio situado entre as
estradas N-525 e N-540, mellorando a accesibilidade dos
núcleos de poboación.

Conexión AG-41 coa PO-550

Esta actuación xa está incluída no PX do Concello de
Sansenxo, e existe un proxecto redactado polo concello.

Conexión Palas - Friol - Begonte

Únicamente
existentes.

Táboa 4.-

supón

incluír

actuacións

en

estradas

xa

Actuacións incluídas con xustificación

En canto ás actuacións que se propoñen ao Ministerio de Fomento dende a Xunta de Galicia a incluír
na modificación do PEIT, están as seguintes:
•

Novo eixo de conexión Pontevedra-Cerdedo-Lalín-Lugo: este novo eixo inclúese para
mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo, mellorando así mesmo, a accesibilidade do interior da provincia de
Pontevedra.

•

Conexión da AP-9 coa N-550 e a Autovía do Barbanza (a executar polo Ministerio de
Fomento): con esta actuación mellórase a comunicación entre as tres estradas.

•

Vía de Alta Capacidade Ponferrada-Ourense (Autovía Leste). Treito: N-525 - A-52: esta
actuación estaba asignada á Xunta de Galicia, pero ao ser unha conexión entre viarios
estatais finalmente asígnase ao Ministerio de Fomento.
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3. Valoración e síntese final do proceso de AAE
Para dar axeitado cumprimento a cada unha das fases da avaliación ambiental estratéxica
axustándose aos requisitos esixidos pola normativa, deberán ser atendidas as determinacións que se
presentan na presente Memoria ambiental e que figuran recompiladas neste apartado de síntese
final.
De xeito xeral, hai que salientar que os diferentes documentos do Plan son o reflexo da dilatación
temporal e dos distintos cambios que se produciron neste tempo, fundamentalmente no que se refire
aos obxectivos e aos programas de actuación e a incorporación no 2009 do Plan de Mobilidade e
Ordenación Viaria Estratéxica, así como, non en menor grao, do proceso participativo derivado da
exposición pública do anterior PDEG.
A análise da contorna foi realizada cun grado de detalle axeitado, identificando os condicionantes
ambientais relevantes para a proposta de planeamento, sen prexuízo do mencionado en relación á
identificación dos espazos protexidos.
A análise das alternativas, nesta fase tan estratéxica, onde non se identifican trazados concretos,
considérase axeitada, xa que considerou en xeral, os criterios de sustentabilidade establecidos no
documento de referencia.
En gran medida, os efectos detectados e as súas consideracións, así como as medidas protectoras e
correctoras adoptadas no planeamento e para os plans, estudos e proxectos que desenvolvan as
actuacións propostas, seguen a liña do establecido no documento de referencia, se ben deberían
revisarse as propostas en relación ao seguimento do Plan, ao considerarse que en certa medida
responden máis ao procedemento de avaliación ambiental de proxectos.
Ao respecto do plan de seguimento, proponse unha serie de indicadores, que virían a completar os xa
expostos no ISA, incluídos no anexo I, que o órgano promotor terá en consideración de cara á
elaboración e posta en marcha do mesmo.
O proceso de participación pública e consultas considérase axustado ao establecido no documento
de referencia, se ben, desde a información pública, e como consecuencia desta, o Plan foi modificado
aínda que dun modo non substancial, segundo xustifica na documentación, o órgano promotor.
Considerando os obxectivos da planificación, as súas determinacións con forza vinculante segundo
establece a Lei de estradas de Galicia, e as directrices para o desenvolvemento das actuacións,
conclúese que o Plan Director de Estradas, Plan MOVE integra correctamente as disposicións
establecidas no Documento de Referencia do procedemento de AAE, sen prexuízo das seguintes
determinacións:
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1.

No caso de que se elaboren Plans provinciais ou municipais de estradas, de conformidade cos
artigos 11 e 12 da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, será preciso que se
sometan ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica previsto na Lei 9/2006, do 28 de
abril.

2.

Completarase na documentación, a relación detallada e actualizada, dos espazos protexidos,
segundo se contempla nesta memoria ambiental. Así mesmo, empregarase unha escala de
maior detalle (a actual é 1/850.000), que permita confrontar a proposta das actuacións respecto
das delimitacións de ditos espazos.

3.

No referente ás Directrices para o desenvolvemento das actuacións, en canto aos proxectos de
desenvolvemento, revisarase a normativa referente á avaliación ambiental, que deberá incluír a
normativa autonómica.

4.

Primarase, respecto das actuacións propostas, a mellora e acondicionamento da rede, fronte
aos novos eixos, e evitarase, en todo caso, a duplicidade de trazados.

5.

A determinación de que todos os proxectos que se tramiten en materia de infraestruturas
viarias, inclúan un anexo de seguridade viaria, debería incorporarse ás determinacións ou
directrices do Plan.

6.

Da concreción de actuacións nos distintos ámbitos urbanos e metropolitanos a través de plans
sectoriais da rede viaria e a realización de estudos de mobilidade, deberá ser informada a
Dirección Xeral de Mobilidade da CMATI.

7.

De todas as actuacións previstas no ámbito do Plan Territorial Integrado de Ordenación do
Litoral, deberá ser informada a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe.

8.

En atención ao determinado no art 32.1 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, e de
conformidade co Informe recibido da anterior Secretaría Xeral do Mar do Ministerio de Medio
Ambiente, unicamente estará permitida a ocupación do dominio público marítimo terrestre para
aquelas actividades ou instalacións que, pola súa natureza, non poidan ter outra localización.
Na zona de dominio público e na súa zona de servidume de protección estará prohibida a
construción ou modificación de vías de transporte interurbanas e as de intensidade de tráfico
superior a 500 vehículos/día de intensidade media anual, coas excepcionalidades que se
contemplan no artigo 25.3 da lei.

9.

No caso de executar novas estruturas de paso sobre os cauces das rías será obrigatorio
realizar un estudo de dinámica litoral que avalíe as afeccións que a estrutura poida ter sobre a
costa.
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10.

Debería concretarse en que fase se atopa o Plan de infraestruturas e transportes ou Plan
integrado de transportes de Galicia (PITGAL), e a súa relación co Plan Director de Estradas,
Plan MOVE.

11.

Revisarase a relación de medidas preventivas e correctoras previstas en relación ao
desenvolvemento do Plan, que deberán ir encamiñadas ao seguimento da planificación
estratéxica e dos seus efectos.

12.

O plan de seguimento incluirá, como mínimo, os indicadores recollidos no anexo I da presente
memoria ambiental, e o seguimento das medidas preventivas e correctoras propostas e as que
sexa necesario adoptar no caso de que aparezan desviacións non previstas respecto dos
obxectivos perseguidos e dos efectos ocasionados.

13.

A análise de coherencia virá a completar o Informe de Sustentabilidade Ambiental.

14.

Deberá reservarse unha partida orzamentaria para o establecemento do plan de seguimento
proposto conforme ás determinacións da presente Memoria ambiental.

15.

Toda modificación sobre o documento finalmente aprobado, requirirá ser sometido a Decisión
do órgano ambiental sobre a necesidade de someterse ao procedemento da avaliación
ambiental previsto no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril.

Finalmente, segundo o disposto no artigo 14 da Lei 9/2006, unha vez aprobado o Plan
definitivamente, a Dirección Xeral de Infraestruturas porao a disposición da Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental como órgano ambiental, das Administracións públicas consultadas e
do público afectado, xunto coa seguinte documentación.
A. Plan aprobado.
B. Unha declaración que resuma os seguintes aspectos:
-

De que modo foron integrados no Plan os aspectos ambientais.

-

Como se tomaron en consideración o ISA, os resultados das consultas, a Memoria
ambiental, así como, cando proceda, as discrepancias xurdidas no proceso.

-

As razóns da elección do Plan aprobado, en relación coas alternativas consideradas.

C. As medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio.
D. Un resumo non técnico sobre a documentación contida nos puntos B e C.

Memoria ambiental do Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE (2009-2020)
Clave: 2006AAE0197

páxina 25 de 79

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

San Lázaro s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

AAE/TC

ANEXO I.- Plan de Seguimento
Indicadores:

Patrimonio natural e Biodiversidade
Densidade viaria en espazos naturais
Descrición:

Densidade de estradas en espazos naturais

Unidade de medida:

km/ km

2

Fonte de datos:

Dirección Xeral de Infraestruturas

Método de cálculo:

(Σ li )/ Superficie de espazo protexido
Onde:
li.- lonxitude total de cada un dos tipos de vías segundo a clasificación funcional do Plan
presentes na delimitación do espazo
Como espazo natural protexido atenderase ás figuras incluídas na Lei 9/2001, do 21 de
agosto, de conservación da natureza e na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do
Patrimonio Natural e da Biodiversidade

Actualización:

Actualización da fonte de datos

Intensidade de tráfico en espazos protexidos
Descrición:

Relación entre a intensidade de tráfico e o efecto barreira para mamíferos en espazos
protexidos

Unidade de medida:

m

Fonte de datos:

Datos de aforos da Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas de Galicia
(RAEGA); Dirección Xeral de Infraestruturas

Método de cálculo:

Lonxitude total de vías con intensidades de tráfico nos seguintes intervalos:
- inferior a 1.000 vehículos/día
- entre 1.000 e 4.000 vehículos/día
- entre 4.000 e 10.000 vehículos/día
- superior a 10.000 vehículos/día
Como espazo natural protexido atenderase ás figuras incluídas na Lei 9/2001, do 21 de
agosto, de conservación da natureza e na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do
Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

Actualización:

Actualización da fonte de datos

Intensidade de tráfico pesado en espazos protexidos
Descrición:

IMD pesado en vías que afecten a espazos protexidos

Unidade de medida:

Vehículos pesados / día

Fonte de datos:

Datos de aforos da Memoria de Tráfico da RAEGA

Método de cálculo:

Revisión estatística

Actualización:

Actualización da fonte de datos

Mortalidade causada por atropelos e colisións con vehículos
Descrición:

Animais incluídos no Catálogo galego de especies ameazadas mortos por atropelo ou
colisión dentro dos límites dos espazos protexidos

Unidade de medida:

Número de animais

Fonte de datos:

DX de conservación da natureza; DX de infraestruturas

Método de cálculo:

Identificación do número de animais mortos por atropelo ou colisión durante o primeiro
ano de explotación da obra.

Actualización:

Anual
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Patrimonio natural e Biodiversidade
Control de uso de pasos de fauna
Descrición:

Grao de efectividade das solucións construtivas (pasos de fauna, drenaxes e outras
obras transversais permeables), que permiten o paso de fauna a través das
infraestruturas viarias.

Unidade de medida:

Número de animais

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Método de cálculo:

Conteo de individuos en elementos transversais permeables durante o primeiro ano da
posta en servizo da actuación.

Actualización:

Anual

Afección e/ou fragmentación de hábitats prioritarios de interese comunitario
Descrición:

Afección coa execución das novas estradas previstas a hábitats prioritarios de interese
comunitario (fragmentación ou desaparición)

Unidade de medida:

m

Fonte de datos:

Dirección xeral de conservación da natureza; SITEB

Método de cálculo:

Conforme se vaian aprobando os plans, estudos e proxectos de trazado, segundo o
caso, e unha vez avaliado o impacto ambiental, calcularase a afección da execución das
novas actuacións sobre as delimitacións de teselas coa presenza de hábitats prioritarios
de interese comunitario

Actualización:

Anual

2

Afección a corredores ecolóxicos identificados no Plan de Ordenación do Litoral
Descrición:

Afección coa execución das novas estradas previstas a corredores ecolóxicos
identificados no Plan de Ordenación do Litoral (POL)

Unidade de medida:

m

Fonte de datos:

Dirección xeral sostibilidade e paisaxe; DX de infraestruturas

Método de cálculo:

Conforme se vaian aprobando os plans, estudos e proxectos de trazado, segundo o
caso, e unha vez avaliado o impacto ambiental, calcularase a afección da execución das
novas actuacións sobre as delimitacións de corredores ecolóxicos identificados no POL
unha vez se aprobe con carácter definitivo

Actualización:

Anual

2

Patrimonio cultural
Afección ao Camiño de Santiago
Descrición:

Mide a afección ao Camiño de Santiago das novas actuacións previstas no Plan unha
vez se aproben os proxectos construtivos despois dos estudos informativos e da
avaliación de impacto ambiental

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural; DX de infraestruturas

Actualización:

Anual

Afección a Bens de interese cultural (BIC)
Descrición:

Mide a afección a BIC das novas actuacións previstas no Plan unha vez se aproben os
proxectos construtivos despois dos estudos informativos e da avaliación de impacto
ambiental

Unidade de medida:

Número de BIC

Fonte de datos:

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural; DX de infraestruturas

Actualización:

Anual
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Paisaxe
Afección a áreas de especial interese paisaxístico
Descrición:

Adecuación das actuacións ás determinacións da Lei da paisaxe

Unidade de medida:

m

Fonte de datos:

Observatorio galego da paisaxe ; DX de Sostibilidade e Paisaxe; DX de infraestruturas

Método de cálculo:

Conforme se vaian aprobando os plans, estudos e proxectos de trazado, segundo o
caso, e unha vez avaliado o impacto ambiental, calcularase a afección da execución das
novas actuacións sobre as áreas de interese paisaxístico unha vez elaborados os
Catálogos de paisaxe previstos na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe
de Galicia.

Actualización:

Anual

2
2

Afección a zonas de protección do litoral
Descrición:

Avalía a afección sobre as áreas identificas no POL como de protección ambiental
(intermareal e costeira), de importantes características naturais singulares así como
aquelas relacionadas coas formas e procesos litorais.

Unidade de medida:

m

2

Fonte de datos:

DX de Sostibilidade e Paisaxe; DX de infraestruturas

Método de cálculo:

Conforme se vaian aprobando os plans, estudos e proxectos de trazado, segundo o
caso, e unha vez avaliado o impacto ambiental, calcularase a afección da execución das
novas actuacións sobre as zonas de protección ambiental identificadas no POL unha
vez conte con aprobación definitiva.

Actualización:

Anual

Permeabilidade territorial
Descrición:

O indicador permitirá aproximarse ao efecto que sobre a permeabilidade do territorio, a
paisaxe, orixinan as novas infraestruturas que puideran chegar a desenvolverse

Unidade de medida:

%

Fonte de datos:

DX de Infraestruturas

Método de cálculo:

(lonxitude de viaduto ou túnel construído/ lonxitude total das novas vías)x100 (serán
contabilizadas todas as obras de paso de máis de 3 metros de luz)

Actualización:

Anual

Socioeconomía
Incremento do Produto interior bruto coa inversión conxunta do programa no Plan
Descrición:

Avalía o incremento da riqueza xerada relacionada coas actuacións previstas

Unidade de medida:

€

Fonte de datos:

Consellería de facenda

Valor obxectivo:

10.000 millóns € (aproximadamente 824 millóns de €/ano)

Actualización:

Anual

2

Organismo contemplado na Lei 7/2008, que se configura como entidade de apoio e asesoramento da Xunta en materia de
paisaxe, e de colaboración e coordinación con outras administracións e sectores da sociedade. Na actualidade sen constituír.
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Socioeconomía
Xeración ou mantemento de postos de traballo
Descrición:

Relaciona a mellora das infraestruturas en termos de xeración de emprego

Unidade de medida:

Persoas ocupadas

Fonte de datos:

Consellería de traballo e benestar; servizo público de emprego

Valor obxectivo:

340.000 novos postos de traballo (28.000 postos de traballo anuais)

Actualización:

Anual

Equilibrio económico orzamentario
Descrición:

Mide a relación beneficio-custo da execución do Plan

Unidade de medida:

Relación numérica

Fonte de datos:

Consellería de facenda; DX de infraestruturas

Método de cálculo:

Beneficio/Custo

Valor obxectivo:

1,15 (7.900 millóns de € nas actuacións da Xunta de Galicia)

Actualización:

Anual

Transporte e Mobilidade
Aumento da rede viaria de altas prestacións (Autovías, Vías para automóbiles e corredores)
Descrición:

Mide a evolución da rede de altas prestacións por km posto en servizo

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor ano 2007:

994,54 km (228 km na rede da Xunta)

Valor obxectivo:

2.487 km

Actualización:

Anual

Rede de itinerarios de longo e medio recorrido
Descrición:

Establece a consecución do obxectivo marcado de completar a rede principal de
articulación territorial coa execución de novos eixos e variantes

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor obxectivo:

208 km de novos eixos e variantes

Actualización:

Anual

Acondicionamento/mellora da rede de estradas convencionais
Descrición:

Avalía a evolución dos acondicionamentos/melloras da rede de estradas convencionais

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor obxectivo:

2.337,93 km

Actualización:

Anual

Actuacións de Baixa IMD mellorada da rede de estradas convencionais
Descrición:

Evolución das actuacións de baixa IMD mellorada previstas na rede de estradas
convencionais

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor obxectivo:

739,48 km

Actualización:

Anual
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Transporte e Mobilidade
Urbanización de travesías urbanas nos ámbitos asociados aos núcleos de poboación
Descrición:

Mide o obxectivo fixado no Plan de urbanización de travesías nos núcleos urbanos

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor obxectivo:

323,85 km

Actualización:

Anual

Actuacións de novo trazado
Descrición:

Mellora respecto da situación actual de novos trazados e a posta en valor da rede

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor obxectivo:

3.682 km da rede de estradas convencionais

Actualización:

Anual

Acondicionamento das estradas a transferir ás deputacións provinciais e aos concellos
Descrición:

Cooperación e coordinación interadministrativa en relación ás transferencias previstas

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas; deputacións provinciais; concellos

Valor obxectivo:

430 km de estradas das deputacións e 300 km de estradas de competencia municipal

Actualización:

Anual

Actuacións en estradas de ámbitos urbanos
Avalía a cooperación e coordinación interadministrativa na execución de actuacións en
Descrición:
estradas nos ámbitos urbanos das principais cidades galegas
Unidade de medida:
km
Fonte de datos:

DX de infraestruturas; concellos

Valor obxectivo:

327 km de novas estradas en ámbitos urbanos previstos no Plan

Actualización:

Anual

Conectividade funcional de pasaxeiros
Número de conexións de transporte intermodal de pasaxeiros nas rexións e áreas
Descrición:
urbanas definidas nas Directrices de Ordenación do Territorio
Unidade de medida:
Número de conexións
Fonte de datos:

Método de cálculo:

Actualización:

Dirección Xeral de Mobilidade
Número de conexións do tipo:
L .- 2 modos de transporte colectivo ou sostible
T.- 3 modos
X.- 4 modos
Os tipos de transporte analizados nas conexións serán: autobús urbano, autobús
interurbano, transporte marítimo, ferrocarril, metro lixeiro, carril bici, e aeroporto
Anual

Conectividade funcional de mercadorías
Conexións de transporte intermodal nas plataformas loxísticas, áreas empresariais de
Descrición:
carácter estratéxico das Rexións e Áreas urbanas, e nas áreas empresariais de carácter
supracomarcal asociadas ao Sistema urbano intermedio definido nas DOT
Unidade de medida:
Número de conexións
Fonte de datos:
Método de cálculo:
Actualización:

Dirección Xeral de Mobilidade
Número de conexións do tipo:
L.- 2 modos de transporte colectivo ou sostible; T.- 3 modos
Os tipos de transporte analizados nas conexións serán: porto comercial, ferrocarril, VAP.
Anual
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Seguridade viaria
Urbanización de travesías urbanas
Descrición:

Execución de sendas peonís no marco da urbanización de travesías urbanas

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor obxectivo:

323,85 km

Actualización:

Anual

Redución da siniestralidade das estradas galegas
Descrición:

Trátase de reducir a siniestralidade a través de medidas e actuacións contempladas no
Plan para reducir ao máximo o número de vítimas de accidentes de circulación

Unidade de medida:

Número de vítimas

Fonte de datos:

DX de infraestruturas; Sergas; DX de Tráfico do Ministerio do Interior

Valor obxectivo:

Reducir nun 50% o número de vítimas de accidentes de circulación nas estradas
galegas no horizonte do 2013

Actualización:

Anual

Investimento en seguridade viaria
Descrición:

Avalía o compromiso do goberno galego en termos orzamentarios coa seguridade viaria

Unidade de medida:

€

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Actualización:

Anual

Accesibilidade e equilibrio territorial
Mellora das condicións de accesibilidade ás vías de altas prestacións
Descrición:

Evolución da poboación localizada a menos de 10 min. dunha vía de altas prestacións

Unidade de medida:

%

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor actual:

56,7 %da poboación a menos de 10 minutos (21,6 % da superficie)

Valor obxectivo:

80% da poboación galega

Actualización:

Anual

Grao de accesibilidade ás capitais e principais asentamentos
Descrición:

Avalía a accesibilidade ás capitais e núcleos principais a través dun viario da rede de
estradas da Xunta de Galicia

Unidade de medida:

Número de concellos

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valor actual:

264 concellos

Valor obxectivo:

315 concellos

Actualización:

Anual

Optimización dos percorridos viarios nas relacións intermunicipais
Descrición:

Avalía o percorrido, velocidade media nas vías e a redución dos tempos entre concellos

Unidade de medida:

%

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valores obxectivo:

-

Actualización:

Anual

Redución media dun 3% de lonxitude
Incremento de velocidade dun 15%
Redución dos tempos medios de percorrido óptimo do 16%
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Accesibilidade e equilibrio territorial
Mellora das velocidades medias na rede de estradas de Galicia
Descrición:

Mide a evolución das velocidades medias e dos tempos de percorrido no conxunto da
rede de estradas de Galicia

Unidade de medida:

%

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Valores obxectivo:

-

Actualización:

Anual

Mellor da velocidade media nun 8,3%
Redución dos tempos de percorrido do conxunto da rede nun 7,9%

Atmosfera
Emisións á atmosfera de gases de efecto invernadoiro no sector do transporte
Descrición:

Volume de emisións á atmosfera debidas ao transporte. Este indicador abrangue as
emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI): CO2, CH4, N20

Unidade de medida:

t/ano

Fonte de datos:

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Valor actual:

6.586,68 kilotoneladas no ano 2008

Actualización:

Anual

Ciclo hídrico
Afeccións sobre a rede hídrica
Descrición:

Lonxitude de novas vías sobre masas de auga

Unidade de medida:

km

Fonte de datos:

DX de infraestruturas

Actualización:

Anual

Enerxía
Venda de combustibles de automoción
Descrición:

Datos da venda de combustibles de automoción por habitante e ano

Unidade de medida:

t / habitante

Fonte de datos:

Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos; boletín de hidrocarburos
da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio)

Método de cálculo:

Volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo agrícola)/ nº hab.

Actualización:

Anual
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ANEXO II.- Relación dos organismos consultados
-

Consultouse a todos os Concellos de Galicia

-

Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

-

Dirección Xeral de Conservación da Natureza

-

Xefa do Servizo de Estradas da Coruña

-

Presidencia de Augas de Galicia

-

Consellería de Innovación e Industria

-

Xefe do Servizo de Estradas de Ourense

-

Consellería do Medio rural

-

Director Xeral do Patrimonio Cultural

-

Xefe do Servizo de Estradas de Lugo

-

Director Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

-

Presidencia do Ente Público de Portos de Galicia

-

Xefe do Servizo de Estradas de Pontevedra

-

Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

-

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia

-

Presidencia da Confederación Hidrográfica Miño-Sil

-

Presidencia da Confederación Hidrográfica del Cantábrico

-

Delegado do Goberno en Galicia

-

Presidencia Deputación Provincial da Coruña

-

Presidencia Deputación Provincial de Lugo

-

Presidencia Deputación Provincial de Ourense

-

Presidencia Deputación Provincial de Pontevedra

-

Federación Ecoloxista Galega

-

Sociedade Galega de Historia Natural

-

Universidade de Santiago de Compostela – Reitoría

-

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia – ADEGA
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-

Asociación Turmalina Act. Bioculturais

-

Universidade de Vigo – Reitoría

-

Unión Xeral de Traballadores – Galicia

-

Federación Galega de Municipios e Provincias

-

Unións Agrarias – UPA

-

Confederación Galega de Asociacións Veciñais

-

Sindicato Labrego Galego

-

Xóvenes agricultores – ASAJA Galicia

-

Universidade da Coruña – Reitoría

-

Confederación Intersindical Galega

-

Sociedade Galega de Educación Ambiental

-

Consello da Xuventude de Galicia

-

Confederación de Empresarios de Galicia

-

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

-

Consello Galego de Consumidores e Usuarios

-

Comisiones Obreras – Galicia CCOO

-

Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Demarcación de Galicia

Memoria ambiental do Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE (2009-2020)
Clave: 2006AAE0197

páxina 34 de 79

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

San Lázaro s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

AAE/TC

ANEXO III.- Resultado do Proceso de Participación pública
e consultas
O resumo dos resultados do proceso de participación e consultas (alegacións e informes, así como a
incorporación do Plan MOVE) derivados da información presentada polo promotor, exponse agrupado
por alegante e tipo de alegación nas táboas seguintes:
Debido ao elevado número de acrónimos que se utilizan neste anexo para resumir os comentarios
recibidos durante o procedemento, achégase unha relación dos mesmos por orde de aparición no
texto.
PDEG.- Plan Director de Estradas de Galicia
DX.- Dirección Xeral de infraestruturas
RPAT.- Rede Principal de Articulación Territorial
VAP.- Vía de altas prestacións
RCAT.- Rede Complementaria
RAP.- Rede de altas prestacións
FECOM.- Federación de empresarios da Costa da Morte
P.E.- Parque empresarial
P.I.- Polígono industrial
tte.- Transporte
IMD.- Intensidade media diaria
v/d.- vehículos/ día
ISA.- Informe de sustentabilidade ambiental
AAE.- Avaliación ambiental estratéxica
DR.- Documento de referencia
DOT.- Directrices de ordenación do territorio de Galicia
PITGAL.- Plan de infraestruturas e transportes de Galicia
PEIT.- Plan estratéxico de infraestruturas (Ministerio de Fomento)
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Achegas das administracións locais:

Concello de Rodeiro
Resumo do contido:
− Incluír no programa de actuacións do PDEG o novo viario de conexión entre Rodeiro e a N-525 ao seu paso
por Piñor, cuxo anteproxecto foi presentado no concello por parte da Deputación de Pontevedra.
− Incluír esta actuación como unha actuación prioritaria, e prever a inversión necesaria para a execución da
mesma.
Valoración feita polo promotor:
− A proposta está correctamente fundamentada en base a que o obxectivo que se consegue é o de conectar o
núcleo de Rodeiro coa AP-53, que é una Vía de Alta Capacidade que xa se atopa en servizo na actualidade.
De forma indirecta benefícianse tamén deste eixo o núcleo de Agolada, ao darse continuidade ao eixo
Agolada-Rodeiro-Piñor.
− Como consecuencia da inclusión no programa de actuacións do PDEG, estimarase a inversión previsible para
a dita actuación. En canto á asignación da prioridade da mesma, non se define no documento do PDEG,
senón que será obxecto dunha labor de desenvolvemento do Plan por parte da DX, e se someterá a un
proceso continuo de revisión e concreción conforme se vaia levando a cabo a materialización do programa de
actuacións do Plan.

Concello de Baños de Molgas
Resumo do contido:
O concello solicita a inclusión na variante de Piúca-Baños de Molgas (4,85 km) no programa de actuacións.
Valoración feita polo promotor:
As variantes de poboación da Rede Principal de Articulación Territorial (RPAT) establecidas polo PDEG atenden
ao cumprimento dalgún dos seguintes criterios:
1. Núcleos con poboación superior a 1.000 habitantes.
2. Travesías con intensidades de tráfico superiores a 4.000 vehículos/día.
Dado que non se cumpre ningún destes condicionantes non se incorporará ao programa de actuacións o eixo
Piúca-Baños de Molgas. Non obstante, a solicitude do novo eixo para mellorar a accesibilidade entre ambos
núcleos xa se cumpre coa variante de Maceda proposta polo PDEG.

Concello de Poio
Resumo do contido:
Solicita información detallada da actuación "Nova vía de conexión da VG-4.8 en Poio coa VG-4.1 (enlace PO504)": trazado, ramais de entrada e saída, enlaces e conexións coa PO-308 e con viarios existentes.
Valoración feita polo promotor:
Non é obxecto do Plan a definición de trazados concretos, xa que estes están suxeitos aos posteriores procesos
de Estudo Informativo e Proxecto. Represéntase un trazado orientativo da actuación co fin de facer máis
comprensible o plano de representación das actuacións. En consecuencia, non se definen tampouco as
localizacións nin a tipoloxía dos enlaces e dos ramais de conexión por estar estes á súa vez condicionados polo
propio trazado.
Finalmente, elimínase esta actuación e no seu lugar proponse actuar sobre a PO-308, para así garantir a
mobilidade.
Así mesmo, indicar que o Plan Sectorial da área de Pontevedra, que está en redacción, realizará unha análise
máis pormenorizada das actuacións necesarias neste concello.

Concello de Lobeira
Resumo do contido:
O concello traslada a información aos veciños e pose á disposición do órgano promotor.
Valoración feita polo promotor:
-
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Concello de San Sadurniño
Resumo do contido:
Maniféstanse de acordo cos contidos do PDEG e fan especial fincapé en minimizar os impactos ambientais e en
reforzar o compromiso co medio rural. Ademais, fan referencia a algúns puntos concretos:
1. Non existe análise fonda dos parques empresariais e as súas conexións.
2. Incluír na rede de Altas prestacións e na Rede Principal de Articulación Territorial áreas de descanso.
3. Propiciar o remate definitivo da AG-64.
4. Minimizar o impacto da VAC San Sadurniño-Neda.
Valoración feita polo promotor:
Un dos obxectivos do PDEG é o de mellorar a accesibilidade en todo o territorio. O PDEG limítase a recoller a
tipoloxía das actuacións programadas sen chegar a efectuar un desenvolvemento dos contidos das mesmas, xa
que dita labor está destinada aos Estudos e/ou Proxectos que se redactarán en etapas posteriores. Será neste
proceso de redacción onde se tratará de minimizar o impacto da VAC San Sadurniño-Neda.

Concello de Monterrei
Resumo do contido:
Solicita:
− Transferencia da estrada local que dá acceso ás localidades de San Millán, San Cristovo e Medeiros á Xunta
de Galicia, así como definir unha actuación de mellora da mesma.
− Transferencia da estrada OU-1016 (treito entre a OU-1015 e a OU-1017) á Xunta de Galicia, así como definir
unha actuación de mellora da mesma.
− Transferencia da estrada OU-1017 (treito entre a OU-1016 e a OU-1018) á Xunta de Galicia, así como definir
unha actuación de mellora da mesma.
Valoración feita polo promotor:
As estradas en cuestión non se contemplan dentro do grupo de estradas a transferir desde outras
Administracións á Xunta de Galicia, por considerarse que non son necesarias para garantir o acceso á cabeceira
municipal desde a rede autonómica ou estatal. Ao non considerarse dentro da rede autonómica proposta non se
programan actuacións de mellora nelas.

Concello de Cualedro
Resumo do contido:
− Transferencia da estrada OU-1018 (treito entre a
actuación de mellora da mesma.
− Transferencia da estrada OU-1017 (treito entre a
actuación de mellora da mesma.
− Transferencia da estrada OU-1016 (treito entre a
actuación de mellora da mesma.
− Transferencia da estrada local que dá acceso ás
definir unha actuación de mellora da mesma.

OU-1017 e a OU-1020) á Xunta, así como definir unha
OU-1016 e a OU-1018) á Xunta, así como definir unha
OU-1015 e a OU-1017) á Xunta, así como definir unha
localidades da Xironda e San Millán á Xunta, así como

Valoración feita polo promotor:
As estradas en cuestión non se contemplan dentro do grupo de estradas a transferir desde outras
Administracións á Xunta de Galicia, por considerarse que non son necesarias para garantir o acceso á cabeceira
municipal desde a rede autonómica ou estatal. Ao non considerarse dentro da rede autonómica proposta non se
programan actuacións de mellora nelas.

Concello de Muíños
Resumo do contido:
Solicítase prolongar a VAC CG-3.1 (A-52-Celanova Sur) ata a fronteira portuguesa.
Valoración feita polo promotor:
O PDEG non contempla a continuación da VAC Ourense-Celanova Sur ata a fronteira portuguesa, xa que,
despois de realizar unha análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos
factores ambientais, non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuacións da Rede de Altas
Prestacións.
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Concello de Carballedo
Resumo do contido:
Incluír a estrada provincial LU-1001 A Barrela-Os Peares na Rede Complementaria da Xunta.
Valoración feita polo promotor:
O espírito da RCAT é conformar a base de comunicacións de vertebración territorial, garantindo a accesibilidade
ao resto de asentamentos de poboación. Por unha parte, comunicará os núcleos principais de poboación e
cabeceiras municipais e, por outra, esta rede co resto de asentamentos. No caso particular da estrada LU-1001
non se considera que cumpra esas características.

Concello de Bande
Resumo do contido:
− Solicítase a inclusión da estrada OU-301 [Xinzo (N-525)-Bande (OU-540)] na RPAT.
− Solicítase prolongar a VAC CG-3.1 (A-52 -Celanova Sur) ata a fronteira portuguesa.
− Incluír a ampliación da ponte existente no núcleo de Bande na OU-411, así como mellora de accesos e
cunetas.
− Incluír nas actuacións en travesías da RPAT o acondicionamento da travesía de Bande.
Valoración feita polo promotor:
− O espírito da RPAT é permitir a conexión da RAP con todas as cabeceiras comarcais, e ese obxectivo
cúmprese. Así mesmo, os volumes de tráfico e as relacións das cabeceiras comarcais entre si xustifican en
determinadas ocasións que as comunicacións entre cabeceiras comarcais se realicen a través de estradas da
RPAT. No caso particular da estrada OU-301, debido ás características das relacións entre Bande e Xinzo de
Limia, así como ao volume de tráfico que estas xeran, considérase esta estrada como pertencente á RCAT.
− O PDEG non contempla a continuación da VAC Ourense-Celanova Sur ata a fronteira portuguesa dado que,
despois de realizar unha análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos
factores ambientais, non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuacións da Rede de
Altas Prestacións.
− No PDEG prográmase unha actuación de mellora en toda a lonxitude da estrada OU-411. O Plan limítase a
recoller a tipoloxía das actuacións programadas, pero sen chegar a efectuar un desenvolvemento dos
contidos das mesmas, xa que dita labor está destinada aos Estudos e/ou Proxectos que se redactarán en
etapas posteriores.
− O acondicionamento da travesía de Bande está incluído dentro dos 10,84 km de urbanización de travesías
programados para a estrada OU-540. O Plan limítase a recoller a tipoloxía das actuacións programadas, pero
sen chegar a efectuar un desenvolvemento dos contidos das mesmas, xa que dita labor está destinada aos
Estudos e/ou Proxectos que se redactarán en etapas posteriores.

Concello das Pontes de García Rodríguez
Resumo do contido:
Transferencia á Administración Autonómica da DP 7001 As Pontes-Momán (inclúen argumentos e informe da
Policía Local sobre intensidade de tráfico na estrada de referencia).
Valoración feita polo promotor:
O espírito da RCAT é conformar a base de comunicacións de vertebración territorial, garantindo a accesibilidade
ao resto de asentamentos de poboación. Por unha parte, comunicará os núcleos principais de poboación e
cabeceiras municipais e, por outra, esta rede co resto de asentamentos. No caso particular da estrada DP-7001
non se considera que cumpra esas características. Ademais, enténdese que coa posta en servizo da AG-64 e a
A-8 verase favorecida a comunicación entre os núcleos de dita estrada.
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Concello de Val do Dubra
Resumo do contido:
− Inclusión na RAP da vía de comunicación Carballo-Santiago por Portomouro.
− Incluír na RAP, coas mesmas características da VAC Costa da Morte, a comunicación Carballo-ámbito
metropolitano da Coruña.
Valoración feita polo promotor:
− O PDEG non contempla dentro da RAP a vía de comunicación Carballo-Santiago dado que, logo de realizar
unha análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores ambientais
non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuación de RAP. A Costa da Morte presenta
un modelo territorial disperso, no que a accesibilidade ao sistema de asentamentos está baseado no mallado
da rede de estradas e na capilaridade que supón a rede miúda de estradas provinciais, estando garantida con
este sistema a difusión da accesibilidade territorial. Deste xeito, as actuacións consistirán en incorporar á rede
da Xunta as estradas máis importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante
actuacións de acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914
incluídas na Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
− Para favorecer as comunicacións do eixo Coruña -Carballo xa existe a autoestrada AG-55. Ademais no PDEG
prevese un aumento da capacidade da AC-552 mediante actuacións de acondicionamento e variantes nos
núcleos máis importantes como Carballo e Laracha.

Concello de Xinzo de Limia
Resumo do contido:
− Solicita a consideración dunha circunvalación do núcleo a través de estradas de titularidade municipal, que
deberán ser obxecto de melloras, para evitar a masiva circulación de tráfico polo interior do núcleo urbano.
− Solicita que se adopte como estrada autonómica a "pista do emparcelamento" que comunica Xinzo con Vilar
de Barrio, así como programar unha actuación de mellora da mesma.
Valoración feita polo promotor:
− As solicitadas melloras das estradas municipais existentes non cumpren as características técnicas que debe
ter unha variante de circunvalación dunha poboación, e por este motivo non se contemplan dentro do
programa de actuacións do Plan. Sería necesario, en tal caso, definir un novo eixo que presente as
características necesarias. No entanto, dita variante non foi seleccionada como resultado da análise conxunta
dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores ambientais, polo que non se inclúe
dentro do programa de novos eixos.
− O que defende o PDEG é a necesidade da comunicación dos núcleos de Maceda, Os Milagres, e Vilar de
Barrio co núcleo de Xinzo de Limia por medio dun viario de titularidade autonómica, por entender que as
relacións existentes ao longo deste corredor así o requiren. A determinación concreta das estradas que se
deben transferir debe ser consecuencia do acordo e coordinación por parte das distintas administracións. No
documento emitido recóllese unha proposta de partida que deberá ser actualizada co consenso de ditas
administracións conforme se vaian concretando e executando as actuacións incluídas no programa do PDEG.

Concello de Amoeiro
Resumo do contido:
− Solicita a ampliación da calzada e a construción de beirarrúas e beiravías nas estradas OU-0525 e OU-0526,
con fin de mellorar a accesibilidade á cidade de Ourense.
− Solicita dotar a Amoeiro dunha conexión con viarios de alta capacidade, como a AG-53.
Valoración feita polo promotor:
− O Plan garante a accesibilidade a Ourense a través da estrada OU-0524, asumida pola Xunta de Galicia,
sobre a que se programa unha actuación de mellora en toda a súa lonxitude. Tras percorrer uns 3,6 km dende
a cabeceira municipal a través desta estrada, conéctase coa estrada N-525, que accede ao centro urbano de
Ourense, co que se considera que a solicitude de mellora de accesibilidade se atopa cuberta. Polo tanto, non
se considera necesario incluír a OU-0525 e a OU-0526 dentro do conxunto de estradas a transferir á Xunta de
Galicia e, en consecuencia, non se contemplan actuacións de mellora sobre as mesmas.
− A localización dos enlaces da autovía AG-53 disponse en función da normativa aplicable e da demanda de
tráfico existente. Polo tanto, enténdese que os puntos de enlace definidos atópanse nas localizacións idóneas
e que dan un mellor servizo ao conxunto da área territorial de Ourense.
Memoria ambiental do Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE (2009-2020)
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Concello de Cee
Resumo do contido:
− Adhesión ás alegacións da FECOM. Incluír a VAC Costa da Morte-Santiago e principais nodos da rede AP.
− Incluír na rede de articulación territorial secundaria a estrada provincial A Pontella–Dumbría.
− Propoñer a transferencia á Deputación Provincial da estrada municipal Toba–Lires.
Valoración feita polo promotor:
− Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións da
comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis
importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de
acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na
Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
− O espírito da RCAT é ser a base da vertebración territorial, garantindo a accesibilidade ao resto de
asentamentos de poboación. Comunicará os núcleos principais e cabeceiras municipais e esta rede co resto
de asentamentos. No caso das estradas propostas non se considera que cumpran esas características.
− (-)

Concello de Camariñas
Resumo do contido:
− Aprobar as alegacións da FECOM. Executar unha variante en Ponte do Porto.
− Melloras nas AC-432 para diminuír accidentes.
Valoración feita polo promotor:
− As variantes de poboación da RPAT, atenden ao cumprimento de: núcleos de poboación superiores a 1.000
hab., ou travesías con intensidades de tráficos superiores a 4.000 veh./día. Dado que non se cumpre ningún
destes condicionantes non se incorporará a variante de Ponte do Porte ao programa de actuacións.
− Non se inclúe ningunha actuación na AC-432 dado que foi acondicionada nos últimos anos. O programa de
Seguridade Viario será obxecto dun desenvolvemento do programa de Conservación e Seguridade Viario.

Concello de Campo Lameiro
Resumo do contido:
− Mellora da PO-223 (Campo Lameiro-Pontevedra), con rectificación de curvas e ensanche da plataforma.
− Mellora da PO-230 (Campo Lameiro-Vichocuntín), dotándoa de sección (1+3.5+3.5+1), rectificación de curvas
e reforzo de firme e actuacións de pintado e sinalización.
− Mellora da estrada PO-231 (Campo Lameiro -Cotobade), dotándoa de sección (1+3.5+3.5+1), rectificación de
curvas e reforzo de firme e actuacións de pintado e sinalización.
− Incluír no programa de actuacións a Autovía Pontevedra-Lalín-Lugo, por Cerdedo, e as súas conexións coa
AP-53 Santiago-Ourense e a futura autovía Santiago-Lugo (A-54), así como o enlace coa estrada PO-231.
Valoración feita polo promotor:
− A estrada PO-223 ten programada unha actuación de acondicionamento do trazado no programa da RCAT.
Ademais, no treito que se propón transferir ao concello de Pontevedra, prográmase una actuación de mellora
a efectuar o cambio de titularidade, respectando como mínimo as esixencias dunha estrada da RCAT. O
alcance e o desenvolvemento das actuacións será obxecto dos correspondentes proxectos construtivos.
− A estrada PO-230 transferirase á Deputación, dado que unha vez analizados de maneira conxunta certos
factores non resultou clasificada como unha estrada esencial para a mobilidade e accesibilidade global do
territorio. En calquera caso, todas as estradas que se propón transferir levan consigo programar unha
actuación de mellora, no caso de que non presenten unhas características aceptables, respectando como
mínimo a esixencia da RCAT. O desenvolvemento será obxecto dos proxectos construtivos.
− A estrada PO-231 ten programada unha actuación de acondicionamento do trazado no programa da RCAT. O
alcance e o desenvolvemento será obxecto dos correspondentes proxectos de construción.
− Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
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Concello de Zas
Resumo do contido:
Aceptar alegacións de FECOM (conexión Berdoias -Bertamiráns). Conexión Santiago, Santa Comba -Zas, Baio.
valoración feita polo promotor:
Resposta en FECOM.

Concello de Santa Comba
Resumo do contido:
En representación dos alcaldes de Coristanco, Laxe, Mazaricos, Ponteceso, Zás, Val do Dubra, Cabana de
Bergantiños e Santa Comba: Incluír unha conexión con Santiago no tramo Santiago-Sta Comba, Sta Comba–Zas
-Baio (indican razóns). Consideran que o PDEG non contribúe ao equilibrio territorial da Costa da Morte.
Valoración feita polo promotor:
Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións da
comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis importantes
da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de acondicionamento, mellora e
implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na Rede Complementaria de
Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.

Concello de Carballo
Resumo do contido:
− Inclusión na rede de Altas Prestacións da vía de comunicacións de Carballo con Santiago por Portomouro.
− Inclusión na RAP coas mesmas características da VAC Costa da Morte da vía Carballo con ámbito
metropolitano da Coruña.
Valoración feita polo promotor:
− Non se contempla dentro da RAP a vía de comunicación Carballo-Santiago dado que, logo de realizar unha
análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, ordenación territorial e factores ambientais non resultou
seleccionada para formar parte do programa de actuación de RAP. A Costa da Morte presenta un modelo
territorial disperso, no que a accesibilidade ao sistema de asentamentos está baseado no mallado da rede de
estradas e na capilaridade que supón a rede miúda de estradas provinciais, estando garantida con este
sistema a difusión da accesibilidade territorial. Deste xeito, as actuacións consistirán en incorporar á rede da
Xunta as estradas máis importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante
actuacións de acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914.
− Para favorecer as comunicacións do eixo Coruña-Carballo existe a autoestrada AG-55. O PDEG prevé un
aumento da capacidade da AC-552 mediante actuacións de acondicionamento e variantes nos núcleos máis
importantes, como Carballo e Laracha.

Concello de Agolada
Resumo do contido:
Incluír no programa de actuacións a Autovía Pontevedra-Lalín-Lugo, pasando por Cerdedo.
Valoración feita polo promotor:
Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
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Concello de Cerdedo
Resumo do contido:
− Incluír no programa de actuacións a Autovía Pontevedra-Lalín-Lugo, pasando por Cerdedo, e as súas
conexións coa autoestrada Santiago-Ourense (AP-53) e a futura autovía Santiago-Lugo (A-54).
− Mellora da estrada PO-230 (Campo Lameiro-Vichocuntín), dotándoa de sección (1+3.5+3.5+1), rectificación
de curvas e reforzo de firme e actuacións de pintado e sinalización.
− Incluír no programa de actuacións o viario de conexión interior A Lama-Cotobade-Cerdedo, asumíndoo como
de titularidade autonómica e de sección (1+3.5+3.5+1), rectificación de curvas e reforzo de firme e outras.
− Prolongar a autoestrada AG-59 (Santiago-A Estrada) ata chegar a conectar coa N-541, no punto en que
tecnicamente sexa conveniente, entre Cerdedo e Forcarei.
Valoración feita polo promotor:
− Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
− A estrada PO-230 foi seleccionada dentro do conxunto de estradas para transferir á Deputación de
Pontevedra, dado que unha vez analizados de maneira conxunta os factores de demanda de tráfico e de
ordenación territorial non resultou clasificada como unha estrada esencial para a mobilidade e accesibilidade
global do territorio. En calquera caso, todas as estradas que se propón transferir a outras administracións
levan consigo programar unha actuación de mellora sobre as mesmas no caso de que non presenten unhas
características aceptables, respectando como mínimo as esixencia da RCAT. O desenvolvemento dos
pormenores de ditas actuacións será obxecto dos correspondentes Proxectos de Construción.
− Non se contempla a transferencia de estradas de titularidade municipal á Xunta de Galicia neste entorno por
non concluírse que sexan necesarias como resultado da análise conxunta dos factores de demanda de tráfico,
de ordenación territorial e dos factores medio ambientais. Por outra banda, as relacións sinaladas están
cubertas ao incluírse no programa do PDEG as de acondicionamento para as estradas PO-235 (treito: Antas Carballedo) e PO-232 (treito: Carballedo -San Xurxo de Sacos). O desenvolvemento dos pormenores de ditas
actuacións será obxecto dos correspondentes Proxectos de Construción. O traxecto San Xurxo de Sacos Cerdedo percórrese a través da estrada N-541, pertencente á Rede de Interese Xeral do Estado, rede na cal
o PDEG non ten por obxecto programar actuacións de mellora sobre as estradas existentes.
− Inclúese a actuación A Estrada - Cerdedo / Forcarei (N-541). Coa prolongación da autovía Ramallosa – A
Estrada, dótase ao interior da provincia de Pontevedra dunha maior accesibilidade.

Concello de Cotobade
Resumo do contido:
− Incluír no programa de actuacións a Autovía Pontevedra-Lalín-Lugo, pasando por Cotobade.
− Reforzo do eixo Caldas de Reis-Campo Lameiro-Cotobade-A Lama-Fornelos-Pazos de Borbén-Redondela.
− Incluír no programa de actuacións o viario de conexión interior A Lama-Cotobade-Cerdedo para mellorar as
conexións entre os concellos, e con Santiago. Solicítase asumir este viario como de titularidade autonómica,
de 9 m de sección, e programar actuacións de rectificación de curvas, reforzo de firme e outras.
Valoración feita polo promotor:
− Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
− As necesidades de mellora están cubertas coa programación de actuacións de acondicionamento, mellora e
urbanización de travesías nas estradas PO-221, PO-231, PO-232, PO-235 e PO-241, PO-255. A estrada PO250 (Forzáns-Redondela) foi acondicionada recentemente e xa cumpre os parámetros técnicos esixidos para
a rede á que pertence. Propóñense ademais nesta estrada as variantes de poboación nos núcleos de Pazos
de Borbén e Fornelos de Montes.
− Non se contempla a transferencia de estradas á Xunta nesta contorna ao concluírse que non son necesarias
(análise dos factores de demanda de tráfico e ordenación territorial). Por outra banda, as relacións entre estes
concellos están cubertas ao incluírse no programa do PDEG as de acondicionamento para as estradas PO235 e PO-232. O desenvolvemento dos pormenores de ditas actuacións será obxecto dos correspondentes
proxectos construtivos. O traxecto San Xurxo de Sacos -Cerdedo percórrese a través da estrada N-541,
pertencente á Rede de Interese Xeral do Estado, rede na cal o PDEG non ten por obxecto programar
actuacións de mellora sobre as estradas existentes. No que respecta ás relacións coa cidade de Santiago,
estas vense substancialmente melloradas co acondicionamento do eixo A Lama-Caldas de Reis.
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Concello de Cerceda
Resumo do contido:
Desdobramento da estrada AC-523 e inclusión na rede de alta capacidade.
Valoración feita polo promotor:
Non se detectaron problemas de capacidade na estrada AC-523. Así mesmo, o estudo da mellora da capacidade
e da seguridade de dita estrada, será froito de análise dun Estudo Informativo que se atopa en fase de licitación.

Concello de Carballeda de Valdeorras
Resumo do contido:
− Non se contempla unha vía de conexión deste municipio coa RAP.
− Non se contempla a travesía de N-536 ao seu paso por Sobradelo.
Valoración feita polo promotor:
− Non se contempla unha conexión coa VAC A-76, que é a vía máis próxima pertencente á RAP, xa que o
trazado que se presenta no plano da A-76 é esquemático, polo que non se chegou a determinar a localización
dos enlaces nin, polo tanto, as estradas de conexión a ditos enlaces. A definición do trazado adecuado está
suxeito ao proceso de Estudo Informativo e, unha vez determinado este, formularase a viabilidade da
construción de accesos desde os asentamentos próximos, entre eles os de Carballeda de Valdeorras.
− Non se contempla a travesía da N-536 ao seu paso por Sobradelo, por non ser obxecto do presente Plan a
programación de actuacións de mellora sobre estradas existentes da Rede de Interese Xeral do Estado.

Concello de Carballeda de Avia
Resumo do contido:
− Debido á futura construción do enlace da A-52 en Carballeda de Avia potenciarase o uso da OU-0306 como
conexión da A-52 cos núcleos de Beariz, Avión e Soutelo, e as explotacións de granito e o Espazo protexido
Pena Corneira. Debería transferirse á Xunta o treito da OU-0306 entre San Cristovo e Pena Corneira.
− Solicítase a inclusión do treito Carballeda de Avia-Pena Corneira nas actuacións de mellora para a RCAT.
Valoración feita polo promotor:
− A solicitude está fundamentada e terase en conta á hora de realizar as modificacións, engadindo ao treito da
OU-0306 a transferir San Cristovo-Carballeda de Avia o treito: Carballeda de Avia-Pena Corneira.
− Como consecuencia da inclusión deste treito na RCAT da Xunta contemplarase unha actuación de mellora
sobre o treito da OU-0306: Carballeda de Avia-Pena Corneira.

Concello de Baiona
Resumo do contido:
−
−
−
−

Incluír no PDEG as novas conexións coa AG-57 previstas no novo PXOM de Baiona.
Reitéranse as alegacións ao Plan Sectorial Vigo Íntegra.
Analizar as reservas viarias, por existir contradicións entre as do PDEG e do Plan Sectorial Vigo Íntegra.
Solicítase a axilización da interconexión por VAC entre Sabarís e Baredo, así como a definición dunha
solución para a glorieta de Sabarís e o asfaltado e creación de cunetas na saída de Sabarís.
Valoración feita polo promotor:

− As propostas do PDEG son consecuencia da análise a nivel territorial do conxunto de factores de demanda de
tráfico, ordenación territorial e factores ambientais. Na medida en que as propostas sexan aprobadas, e se
verifique que son compatibles cos obxectivos do Plan, poderían ser incorporadas.
− Dado que o Plan Sectorial Vigo Íntegra realiza una análise específica e a menor escala do ámbito
metropolitano de Vigo e co obxectivo de acadar a coordinación entre os diferentes documentos e organismos,
a DX asume que as consideracións do Plan sectorial serán adoptadas polo PDEG.
− No Documento de Síntese exponse con respecto ás actuacións nos ámbitos metropolitanos o seguinte: "Para
estas actuacións incorpórase orientativamente unha sección tipo que define as características xeométricas da
actuación, aínda cando esta deberá ser adaptada aos condicionantes derivados da ordenación territorial do
ámbito polo que discorre". Polo tanto, o PDEG non define nos ámbitos urbanos reservas viarias restritivas e
as reservas viarias que se establezan no Plan Vigo Íntegra son as que serán tomadas en consideración.
− A solicitude de axilizar a interconexión Sabarís-Baredo non está relacionada co PDEG. Non é obxecto do Plan
a definición do alcance e desenvolvemento das actuacións programadas (proxectos construtivos).
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Concello de Sada
Resumo do contido:
Mostran a súa conformidade co Plan. Propoñen correccións e axustes ás propostas de actuación. Reclaman
unha nova actuación dun viario de conexión coa AP-9 en Santa Marta e a creación dun nodo turístico SadaBetanzos-Miño-Pontedeume, potenciación dos valores ambientais, nodos de comunicación viaria, nodo industrial
Sada-Espíritu Santo-Cambre e a concreción da cidade xardín metropolitana.
Valoración feita polo promotor:
As actuacións propostas no PDEG predefinen o ámbito e criterios xerais de ordenación de acordo aos obxectivos
de funcionalidade da rede e definen o esquema de trazado que deberá de ser concretado nas súas
características nos correspondentes Estudos e/ou Proxectos. O PDEG incide na necesidade da revisión do Plan
Sectorial vixente, determinando que as novas propostas deberán ser adaptadas aos condicionantes derivados da
ordenación territorial do ámbito polo que discorren. Do mesmo xeito, a revisión do Plan Sectorial debe facerse
como planificación da ordenación integrada destes ámbitos supramunicipais contemplando conxuntamente a
toma de decisións sobre outros aspectos de planificación (servizos, equipamento...). A nova conexión viaria coa
AP-9 e os aspectos da planificación integrada metropolitana entrarán no encadre do Plan Sectorial revisado.
O PDEG, logo de analizar as previsións do incremento da actividade no porto de Fontán, propón a mellora da
accesibilidade, aínda que non entra dentro do seu cometido analizar a proposta polo miúdo. No tocante á
circunvalación de Sada, aterase ao contemplado nas determinacións do PDEG respecto das condicións de
adaptación do trazado para as Actuacións en Medios Sensibles. O PDEG contempla a execución dunha
conexión directa do polígono Espírito Santo asociada á "Vía Ártabra" e complementaria á remodelada conexión á
estrada N-VI, co que queda garantida a incorporación deste ámbito de actividade empresarial á RAP.

Concello de Coristanco
Resumo do contido:
− Contemplar comunicación alternativa á C-552 Coruña-Coristanco.
− Transferir á Xunta as estradas CP-1914 Carballo-Portomouro e CP-2904 Coristanco-Santa Comba.
− Valorar a comunicación por vía férrea de Coruña-Carballo-Corcubión.
Valoración feita polo promotor:
− Na AC-552 están previstas as variantes de Carballo e A Laracha, que aínda que non supoñen unha
comunicación alternativa entre Coruña e Coristanco, si mellorarán dita comunicación. Ademais, pódese facer
a comunicación alternativa a través da AG-55 e do eixo Carballo-Fisterra que se atopa en fase de obras.
− As ditas estradas están dentro das de transferir das Deputacións e concellos á Xunta na súa totalidade. Nas
C-1914 e C-2904 están previstas actuacións de acondicionamento en toda a súa lonxitude.
− O Plan de Estradas constitúese como instrumento básico de planificación da Dirección Xeral en materia de
estradas; aínda que está enmarcado na planificación conxunta da Consellería en materia de transportes, non
é o instrumento competente para a definición de políticas nin accións puntuais en materia de infraestrutura
ferroviaria.

Concello de Entrimo
Resumo do contido:
− A conservación e mantemento da estrada OU-1211 [Malleta (OU-540)-A Feira Vella (OU-1212)] e do treito da
OU-1212 entre A Herdadiña e a Fronteira Portuguesa serán asumidos pola Xunta de Galicia.
− A estrada OU-1212 é de vital importancia para o desenvolvemento económico e social da zona e solicítase
que sexa asumida na súa totalidade pola rede da Xunta de Galicia.
Valoración feita polo promotor:
− Serán asumidos pola Xunta a conservación e mantemento dos treitos transferidos á mesma dende outras
administración. Neste caso concreto, asumirase para toda a OU-1211 e unicamente para o treito da OU-1212
comprendido entre a intersección coa OU-1211 e a Fronteira Portuguesa, por considerar axeitado engadir á
proposta de transferencias o treito A Terrachán (Entrimo) -Fronteira Portuguesa da OU-1212.
− As estradas que forman parte da RCAT da Xunta son aquelas que conectan as cabeceiras municipais e os
principais núcleos coa RPAT e a RAP, ou as que dan acceso a contornas especiais. Considérase que entra
dentro desta categoría o treito: A Feira Vella (OU-1211) -Fronteira Portuguesa, así como o treito Bande (OU540) -Lobeira (OU-1213). Pola contra, o treito Lobeira (OU-1213) -A Feira Vella (OU-1211) non responde a
esta función e non se contempla a súa transferencia á rede de titularidade autonómica.
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Concello de Muxía
Resumo do contido:
Asumir a Xunta a estrada municipal M-1. Pasar á Deputación provincial a estrada Coucierio –Trasufre -Bustelo.
Valoración feita polo promotor:
A transferencia da estrada municipal M-1 non se contempla dentro do grupo de estradas a transferir dende
outras Administracións á Xunta de Galicia, por considerarse que non é necesaria para garantir o acceso á
cabeceira municipal dende a rede autonómica ou estatal. As transferencias entre Administracións distintas da
Xunta de Galicia non se recollen no PDEG.

Concello da Laracha
Resumo do contido:
− Solucionar tráfico pesado Sabón –Laracha -Carballo: viario específico ou supresión da peaxe.
− Variante de Laracha sen datos suficientes.
− Urbanizar travesías da AC-552 e creación de sendas no trazado.Ampliar a lonxitude de acondicionamento da
AC-552 ata Carballo.
− Especificar tramos de transferencia da AC-552.
Valoración feita polo promotor:
− Para favorecer as comunicacións do eixo Coruña -Carballo xa existe a autoestrada AG-55. Ademais no PDEG
se prevé un aumento da capacidade da AC-552 mediante actuacións de acondicionamento e variantes nos
núcleos máis importantes como Carballo e Laracha.
− O PDEG limítase a recoller a tipoloxía das actuacións programadas sen efectuar un desenvolvemento dos
contidos que serán obxecto de Estudos e/ou Proxectos en etapas posteriores.
− A urbanización das travesías da AC-552 están incluídas dentro dos 18 km de urbanización de travesías
programados para dita estrada. Por outra parte, na AC-552 está previsto un acondicionamento de 7 Km. De
todos os xeitos, o Plan limítase a recoller a tipoloxía das actuacións programadas sen chegar a efectuar un
desenvolvemento dos contidos das mesmas, xa que dita labor está destinada aos Estudos e/ou Proxectos
que se redactarán en etapas posteriores. Dentro do PDEG está previsto un programa de conservación e
seguridade viario dentro do que se inclúen sendas peonís nas estradas, a súa definición formará parte dos
Estudos e/ou Proxectos.
− Os tramos de transferencia da AC-552 están recollidos a título informativo no correspondente plano de
transferencias do Documento de Síntese.

Concello de Mazaricos
Resumo do contido:
− Incluír CP-3404 Outes -Dumbría, estrada Olveiroa -Bañas e estrada Santa Comba -Coristanco no PDEG para
melloralas.
− Vía de Capacidade Costa da Morte –Santiago.
Valoración feita polo promotor:
− As dúas estradas CP-3404 e 2904 están incluídas no PDEG con actuacións de mellora programadas. Na
estrada CP-3404 está prevista unha mellora nunha lonxitude de 28 km, mentres que na CP-2904 proponse
unha mellora de 20 km. A estrada Olveiroa -Bañas non se inclúe no PDEG porque non se considera que sexa
necesaria para garantir o acceso á cabeceira municipal dende a rede autonómica ou estatal.
− Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións da
comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis
importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de
acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na
Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
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Concello de Cesuras
Resumo do contido:
Demanda Vía de Media-Alta Capacidade: Vilasantar –Montellos.
Valoración feita polo promotor:
Da análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, ordenación territorial e factores medio ambientais
realizados no PDEG para a estrada AC-840, non se detectan problemas que xustifiquen a construción dun novo
eixo entre Vilasantar e Montellos. Así mesmo, inclúense nos programas do PDEG actuacións de
acondicionamento e variantes que favorecerán as características da estrada AC-840.

Concello de Touro
Resumo do contido:
Incluír: Enlace Concello con autovía Santiago -Lugo (Sta Irene) enlace entre núcleos urbanos de Touro e O Pino.
Valoración feita polo promotor:
O PDEG limítase a recoller a tipoloxía das actuacións programadas sen efectuar un desenvolvemento dos
contidos que serán obxecto de Estudos e/ou Proxectos en etapas posteriores.

Concello de Lalín
Resumo do contido:
− Completar a Variante de Lalín desde o Parque Empresarial Lalín 2000 ata o enlace coa AP-53.
− Incluír no PDEG a Autovía Pontevedra -Lalín –Lugo.
− Incluír no PDEG o desdobramento da estrada Lalín -Alto do Faro.
Valoración feita polo promotor:
− Con respecto a esta actuación, o PDEG non a considera unha actuación prioritaria, posto que non se
desprende da análise conxunta a nivel territorial dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial
e dos factores medio ambientais. Non obstante, como consecuencia das sucesivas revisións ás que debe ser
sometido o Plan conforme se avance no programa de actuacións, así como por mor dos acordos e a
coordinación entre a Xunta de Galicia e os concellos, podería ser incluída no programa de actuacións do Plan
co obxectivo de completar a rede viaria do termo municipal de Lalín.
− Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
− O PDEG non contempla o desdobramento da estrada Lalín -Alto do Faro dado que, despois de realizar unha
análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio
ambientais non resultou seleccionado este tipo de actuación para esta estrada, senón un acondicionamento
da mesma para outorgarlle características de corredor.

Concello de Toques
Resumo do contido:
Transferir á Xunta a C-4604 na súa totalidade.
Valoración feita polo promotor:
Non se transfire á Xunta a totalidade da AC-4604 por non cumprir en todo o seu trazado a filosofía de RCAT que
é conformar a base de comunicacións de vertebración territorial, garantindo a accesibilidade ao resto de
asentamentos de poboación.
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Concello da Coruña
Resumo do contido:
O escrito do Concello estrutúrase en tres apartados que poden resumirse en:
1. Descrición e análise da estrutura planificatoria do Plan no ámbito urbano e no ámbito metropolitano próximo.
2. Descrición da estrutura xeral e orgánica do Plan Xeral en redacción en relación á definición da estratexia de
mobilidade proposta, a estrutura xeral viaria e á conformación do sistema de espazos libres naturais.
3. Análise das propostas de actuación do Plan, en relación á coordinación e encaixe nas estratexias de
planificación do Plan Xeral.
Valoración feita polo promotor:
1.

2.

Indicar que o ámbito urbano e metropolitano próximo á cidade de A Coruña (como o próximo á cidade de
Vigo) presenta, como é lóxico, unha grande concentración de infraestruturas de alta capacidade. Sinalar que
a localización axial da cidade no sistema territorial (similar á de Vigo), respecto da comunicación e conexión
ás redes viarias de altas prestacións levou consigo que nas antigas políticas de implantación de
infraestruturas as dúas cidades foran consideradas tanto como destinos finais de traxecto,
consecuentemente as súas infraestruturas concibidas para a accesibilidade terminal se converten
igualmente en elementos primordiais da rede de distribución aos ámbitos lindeiros. Cabe sinalar, nestas
dúas cidades, a necesidade das redes viarias circunvalatorias exteriores (a Terceira rolda no caso de A
Coruña, o 2º cinturón no caso de Vigo), que en todo caso adoecen (como se pode apreciar nas diferenzas
conceptuais que o PXOM formula respecto da solución funcional formulada polo Ministerio para a 3ª Rolda),
dos necesarios complementos de conexión coas vellas estruturas viarias de acceso. En segundo lugar,
cómpre indicar que o carácter de determinacións vinculantes respecto da rede viaria e proposta no PDEG,
debe ser matizado no que atinxe aos ámbitos urbanos e metropolitanos, nos que se indica expresamente o
necesario axuste das características técnicas das actuacións co obxecto de garantir as correctas condicións
de integración urbana e territorial, de acordo coa ordenación urbana de carácter local.
Non parecen existir grandes discrepancias entre a concepción do Plan e a concepción do PXOM respecto
da súa estrutura xeral viaria, entendido como un sistema de roldas nos que a terceira rolda (tanto o treito
que desenvolve a Xunta, como o do Ministerio de Fomento se conciben no Plan Xeral como elementos
capaces de apoiar a difusión da accesibilidade máis que como elementos de acceso terminal.
Neste sentido, deben entenderse as actuacións propostas no Plan que permiten concibir dous novos
elementos de carácter circunvalatorio ou de rolda: o conformado polo acceso ao Porto Exterior (actuacións 5
e 2), a comunicación Zapateira-3ª rolda (actuación 22) e a conexión 3ª Rolda-Alvedro-AP-9 (actuacións 26 e
31); e a conexión da 3ª rolda coa AP-9 (actuación 8), esta última concibida como complemento da 3ª rolda
para as relacións de accesibilidade metropolitana próximas, que non poden ser atendidos pola Autovía A-6
(polo afastamento dos ámbitos xeradores de mobilidade da península de Oleiros -Sada).
O eixo “Autovía Transversal Arteixo-3ª rolda” finalmente é eliminada da programación económica do Plan
MOVE.
Por último, cómpre acoutar unha consideración sobre o indicado no escrito respecto da nova Ponte na Bahía
da Coruña. Debe entenderse que a definición da actuación, con carácter previo á súa posible
materialización, estará pendente das consideracións que deveñen das determinacións incorporadas ao Plan
para ao desenvolvemento de actuacións en espazos sensibles (nos que cabe encadrar a actuación en
atención ao espazo ambiental polo que discorre). Neste aspecto se estará ao determinado polo Plan no
apartado 7.4 “Criterios de integración ambiental e territorial”, particularmente respecto á priorización de
inversións que utilicen, acondicionen ou melloren as infraestruturas existentes fronte ás que requiren novas
ocupacións.
Dito isto cabe indicar que a incorporación de dita actuación ao Plan, realízase con carácter indicativo,
pendente de avaliación da súa necesidade e conveniencia. Como se indica no Plan, se inclúen no Programa
de Actuacións en Medios Urbanos “Actuacións suxeridas polas administracións locais, que se incorporan ao
Programa de Actuacións do Plan con carácter indicativo, pendentes da necesaria avaliación e toma en
consideración como axeitadas alternativas de comunicación metropolitana, e previo á redacción ou revisión
dos respectivos Plans Sectoriais Viarios”.
Por último indicar que o Plan incorpora nas súas Determinacións a conveniencia de elaborar Programas de
Acción, Plans e Estudos dirixidos entre outros, como a realización de Estudos de Mobilidade nos ámbitos
urbanos e metropolitanos.
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Concello de Melide
Resumo do contido:
Transferir ao concello estradas desdobradas e dotar de servizos. Construción de beirarrúas en As Barreiras (CP4604).
Valoración feita polo promotor:
No PDEG proponse transferir aos Concellos as estradas que non cumpren función de articulación territorial,
restos de treitos non acondicionados, travesías de probación tras a execución de variantes e vías que discorren
integramente por vías urbanas, incluíndo actuacións de mellora en ditas estradas previas á transferencia. No
entanto, non é obxecto do PDEG chegar ao grao de definición requirido polo concello.

Concello de Fisterra
Resumo do contido:
Fai súas as alegacións de FECOM. Facilitar comunicacións por estrada para os polígonos industriais.
Valoración feita polo promotor:
Un dos obxectivos do PDEG é o de mellorar a accesibilidade en todo o territorio para o que se trata de mellorar o
acceso aos sistemas de asentamentos de núcleos de poboación, facilitando o acceso aos equipamentos de
carácter supramunicipal e a mobilidade ás grandes áreas de actividade, áreas industriais e loxísticas.

Concello de Marín
Resumo do contido:
− Modificar o trazado da variante de Bueu, debido á súa indefinición e á súa afección a unha zona moi poboada.
− Solicítanse ter en conta consideracións coincidentes coas solicitudes feitas ao Plan Sectorial Vigo Íntegra, as
cales inciden sobre aspectos relativos ao alcance concreto das actuacións propostas sobre a estrada PO-313,
e sobre aspectos que afectan ao proceso administrativo do Plan Sectorial Vigo Íntegra.
Valoración feita polo promotor:
− Finalmente, elimínase esta actuación e no seu lugar proponse actuar sobre a PO-551, para así garantir a
mobilidade.
− Non é obxecto do presente Plan a definición do alcance das actuacións programadas e da relación detallada
das súas afeccións, estando estes aspectos suxeitos ao proceso de redacción do Proxecto de Construción.
En canto ás referencias ao proceso administrativo do Plan Sectorial Vigo Íntegra, cómpre sinalar que dado
que o Plan Sectorial Vigo Íntegra realiza una análise específica e a menor escala da problemática do Ámbito
Metropolitano de Vigo e, perseguindo o obxectivo de acadar unha coordinación entre os diferentes
documentos e organismos de planificación, a DX asume que as consideracións que se deriven da tramitación
do Plan Sectorial Vigo Íntegra serán adoptadas polo PDEG e incorporadas ao mesmo.

Concello de Narón
Resumo do contido:
Analizar en profundidade os impactos das actuacións en medios urbanos. Obras de mellora nas transferencias
Xunta-Concello.
Valoración feita polo promotor:
Os impactos das actuación analizaranse polo miúdo nos Estudos e/ou Proxectos que se realizarán en etapas
posteriores posto que, o PDEG só se limita a recoller a tipoloxía das actuacións programadas sen chegar a
efectuar un desenvolvemento dos contidos das mesmas. No PDEG inclúense actuacións de acondicionamento e
mellora previas á transferencia da Xunta a outras Administracións.
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Concello de Cedeira
Resumo do contido:
− Necesidade de Vía de Alta Capacidade.
− Estrada convencional de novo trazado (AC-566 Cedeira -Ferrol).
− Transferir á Xunta as estradas Cedeira -San Andrés –Cariño e a de Cedeira -Faro da Candieira.
Valoración feita polo promotor:
− A análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores ambientais
realizada no PDEG, non fan necesaria incluír esta vía. A conexión de Cedeira coa VAC Costa Norte está
prevista no Plan que se realice a través das estradas AC-102 e a AC-566 incluídas na RCAT da Xunta.
− No PDEG proponse na AC-566 actuacións de acondicionamento con rectificacións do trazado co que se
mellorarán notablemente as comunicacións no eixo Cedeira -Ferrol. Ditas actuacións considéranse suficientes
tendo en conta o tráfico da estrada.
− As estradas en cuestión non se contemplan dentro do grupo de estradas a transferir dende outras
Administracións á Xunta de Galicia por considerarse que non son necesarias para garantir o acceso á
cabeceira municipal dende a rede autonómica ou estatal.

Concello da Lama
Resumo do contido:
− Incluír a Cotobade, Campo Lameiro e A Lama dentro do espazo metropolitano denominado "Metrópole das
rías Baixas".
− Contemplar no PDEG a mellora ou nova estrada polo actual corredor da N-541.
− Executar melloras substanciais nas estradas PO-235 (Ponte Bora -Portela da Cruz), PO-255 (treito: Forzáns A Cañiza) e PO-241 (Caritel -Antas).
− Incluír no programa de actuacións a Autovía Pontevedra-Lalín-Lugo, pasando por Cerdedo, e as súas
conexións coa autoestrada Santiago-Ourense (AP-53) e a futura autovía Santiago-Lugo (A-54).
− Incluír no programa de actuacións o viario de conexión interior A Lama-Cotobade-Cerdedo, asumíndoo como
de titularidade autonómica e de sección (1+3.5+3.5+1), rectificación de curvas e reforzo de firme e actuacións
de pintado e sinalización.
Valoración feita polo promotor:
− A solicitude realizada é acerca da definición dun área territorial determinada polas Directrices de ordenación
do Territorio (DOT) e, pese a que o PDEG redactouse en coordinación coas DOT, non corresponde a este
documento a delimitación das diversas áreas territoriais.
− O PDEG non contempla a necesidade dun novo viario no entorno do actual corredor da N-541 dado que,
despois de realizar unha análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos
factores ambientais, dita actuación non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuacións
do PDEG. En canto ás actuacións de mellora sobre o eixo existente (N-541) non se contemplan por non ser
obxecto do presente Plan a programación de actuacións de mellora sobre estradas pertencentes á Rede de
Interese Xeral do Estado.
− Todas os treitos de titularidade autonómica que se especifican teñen programada unha actuación de
acondicionamento ou mellora, e tamén de urbanización ou mellora de travesías, segundo a función que ditos
eixos realicen dende o punto de vista da mobilidade e accesibilidade global do territorio autonómico.
− Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
− Non se contempla a transferencia de estradas de titularidade municipal ou provincial á Xunta de Galicia neste
entorno por non concluírse que sexan necesarias como resultado da análise conxunta dos factores de
demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio ambientais. Por outra banda, as relacións
sinaladas están cubertas ao incluírse no programa do PDEG as de acondicionamento para as estradas PO235 (treito: Antas -Carballedo) e PO-232 (treito: Carballedo -San Xurxo de Sacos). O desenvolvemento dos
pormenores de ditas actuacións será obxecto dos correspondentes Proxectos de Construción. O traxecto San
Xurxo de Sacos - Cerdedo percórrese a través da estrada N-541, pertencente á Rede de Interese Xeral do
Estado, rede na cal o PDEG non ten por obxecto programar actuacións de mellora sobre as estradas
existentes.
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Concello de Redondela
Resumo do contido:
− Transcrición das alegacións interpostas ao Plan Sectorial Vigo Íntegra, as cales inciden sobre aspectos
relativos ao alcance concreto e ao desenvolvemento das actuacións propostas no citado Plan Sectorial.
− Non transferir ao concello o treito da N-552 entre Rande e o límite do concello de Vigo.
− Non transferir ao concello a estrada PO-363 por dar esta acceso a un porto de titularidade autonómica.
− O concello de Redondela aprobou a proposta do Consello Parroquial de Chapela.
Valoración feita polo promotor:
− Non é obxecto do presente Plan a definición do alcance e o desenvolvemento das actuacións programadas,
nin a relación detallada das súas afeccións, estando estes aspectos suxeitos ao proceso de redacción do
Proxecto de Construción.
− Non se propón esta transferencia. Así o reflicte o feito de que non aparece no listado nin no plano de
transferencias.
− O PDEG perseguiu o obxectivo de garantir o acceso aos principais portos comerciais de Galicia a través da
rede de titularidade estatal ou autonómica. Para o resto de portos de titularidade autonómica non se formulou
acadar este obxectivo, polo tanto a estrada PO-363 mantense na categoría de estradas que se propoñen
transferir desde a Xunta a outras administracións.
− A resposta a esta solicitude remítese a outorgada á proposta do Consello Parroquial de Chapela.

Concello de Porriño
Resumo do contido:
Eliminar da proposta do PDEG a variante de circunvalación polo SE de O Porriño, por ser esta innecesaria ao
verse cuberta a súa necesidade polo conxunto de actuacións recollidas no Ámbito Metropolitano de Vigo
Valoración feita polo promotor:
O PDEG limitouse neste caso a reproducir a solución aprobada e facilitada polo Mº Fomento, polo que a resposta
a esta solicitude remítese á resolución tomada pola administración competente.

Concello de Corcubión
Resumo do contido:
Construír autovía ou VAC en Berdoias-Bertamiráns.
Valoración feita polo promotor:
O PDEG non contempla dentro da RAP a vía de comunicación Berdoias-Bertamiráns dado que, logo de realizar
unha análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio
ambientais non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuación de RAP.
Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións da
comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis importantes
da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de Acondicionamento, mellora e
implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na Rede Complementaria de
Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.

Concello de Vilaboa
Resumo do contido:
− Transferir a estrada N-554 (Vilaboa -Rande) do Ministerio de Fomento á Xunta de Galicia.
− Contemplar a construción dun enlace da N-550 coa AP-9 no lugar de Barbeita (Figueirido) para permitir a
conexión co concello de Vigo.
Valoración feita polo promotor:
− No PDEG non se aborda a rede estatal a nivel de transferencias por entenderse que dito procedemento e
competencia do Ministerio de Fomento, por tratarse dunha administración de maior entidade que a
Administración Autonómica.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial de Pontevedra-Vigo.
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Concello de Vimianzo
Resumo do contido:
− Incluír unha autovía que una a Costa da Morte con Santiago de Compostela e os principais nodos da RAP.
− Incluír na RATS as estradas municipais Olveiroa-Baiñas-A Piroga e Calo-Pasarela-Arantiña.
Valoración feita polo promotor:
− Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións da
comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis
importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de
Acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na
Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
− As ditas estradas non se contemplan como a transferir á Xunta, por considerarse que non son necesarias
para garantir o acceso á cabeceira municipal dende a rede autonómica ou estatal.

Concello de Ordes
Resumo do contido:
Completar a variante de Ordes ás estradas AC-524-AC-413 cun tramo que una AC-524 co polígono industrial.
Valoración feita polo promotor:
Inclúese un treito de variante que une a AC-524 coa AC-413, como trazado orientativo posto que o PDEG non
chega a facer un desenvolvemento dos contidos das mesmas, que serán obxecto de Estudos e/ou Proxectos en
etapas posteriores.
A variante proposta polo concello estase a executar mediante obra de convenio entre a Xunta e dito organismo.

Concello de Lugo
Resumo do contido:
O escrito do Concello, logo de valorar positivamente o Plan de Estradas e a súa incidencia beneficiosa nos
intereses municipais, indica unicamente tres cuestións das que solicita aclaración:
1. Incorporación dunha actuación de urbanización da Travesía do treito urbano da estrada LU-530 (entre a
Rolda leste e a Cidade) que o Plan propón transferir ao Concello.
2. Reforzo da estrada LU-541 (Rábade -Vilalba), estudando incluso o seu posible desdobramento.
3. Reforzo da estrada nacional N-640 co fin do restablecemento do equilibrio territorial.
Valoración feita polo promotor:
Respecto do primeiro tema cómpre aclarar que o Plan contempla, vinculado á transferencia do treito da estrada
LU-530; unha actuación de acondicionamento que abre as portas a estudar con detalle a actuación solicitada,
que en todo caso deberá valorar adecuadamente as afeccións sobre as edificacións existentes.
Respecto dos outros temas propostos, non se desprende das análises realizadas para a elaboración do Plan, a
necesidade de abordar grandes actuacións de reforzo nas estradas indicadas, aínda que convén recordar que o
Plan incorpora, co obxecto de mellorar as condicións de seguridade e funcionalidade, actuacións de
Urbanización de travesías na estrada LU-541, e incorpora a execución dunha variante de poboación en Meira
sobre as estradas LU-750 e LU-751 que se engaden á que está sendo estudada polo Ministerio sobre a N-640.

Concello de Cabanas
Resumo do contido:
− Eliminación de peaxes.
− Transferencia de AC-122 (Mugardos), AC-141 (As Pontes), CP-1502 (Porto -Laraxe).
Valoración feita polo promotor:
− O tema das peaxes da AP-9 é competencia do Ministerio de Fomento.
− A estrada AC-141 está dentro das transferencias da Xunta á Deputación. Non se considera a transferencia da
Xunta a outras administracións da estrada AC-122 por considerarse necesaria dentro das que conforman a
RCAT, como base de comunicacións de vertebración territorial, garantindo a accesibilidade ao resto de
asentamentos de poboación. As transferencias de estradas entre outras administracións, como a CP-1502
non forma parte do PDEG.
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Concello de Oleiros
Resumo do contido:
Consta de dous Informes técnicos e Anexo coa proposta municipal para a ampliación da Ponte da Pasaxe:
− Informe do Enxeñeiro municipal. Valora positivamente, en liñas xerais, o esforzo contemplado no Plan de
Estradas respecto da filosofía do Plan no entorno metropolitano relativa ao deseño dunha rede de cinturóns
que permitan permeabilizar a rede actual, en tanto que amosa a súa desconformidade coa proposta da “Nova
Ponte na baía de A Coruña” que a considera custosa e desacorde cos criterios de articulación territorial
contemplados no Plan. Valora positivamente, pendente de estudo máis pormenorizado, a proposta de
transferencias contempladas no Plan.
− Informe do Arquitecto municipal. Sinala que a proposta da “Nova Ponte na baía de A Coruña” da que indica
choca frontalmente coa estrutura xeral viaria do Plan Xeral Municipal, ao que engade os graves problemas
ambientais e paisaxísticos, o que fai que esta proposta careza de xustificación. Para as restantes actuacións
indica a conformidade e coincidencia coas propostas contempladas no Plan Xeral, a excepción da asignación
da actuación 10, que ao seu xuízo debería imputarse conxuntamente ao Concello e a Xunta, e non
exclusivamente ao Concello como se recolle na valoración do Plan.
Valoración feita polo promotor:
− Respecto da "Nova Ponte na baía de A Coruña" debe entenderse que a definición da actuación, estará
pendente das consideracións que deveñen das determinacións incorporadas ao Plan para ao
desenvolvemento de actuacións en espazos sensibles (nos que se encadra a actuación polo espazo
ambiental no que se asenta, tanto no transcurso sobre a baía como no seu comezo no Concello de Oleiros
sobre un espazo costeiro protexido). Neste aspecto atenderase ao determinado polo PDEG respecto á
priorización de inversións que utilicen, acondicionen ou melloren as infraestruturas existentes fronte ás que
requiren novas ocupacións.
− A incorporación de dita actuación ao PDEG, ten carácter indicativo, pendente de avaliación da súa
necesidade e conveniencia. Como se indica no Plan, inclúense no Programa de Actuacións en Medios
Urbanos “Actuacións suxeridas polas administracións locais, que se incorporan ao Programa de Actuacións
do Plan con carácter indicativo, pendentes da necesaria avaliación e toma en consideración como axeitadas
alternativas de comunicación metropolitana, e previo á redacción ou revisión dos respectivos Plans Sectoriais
Viarios”. No marco desta revisión do Plan Sectorial Viario cabe considerar a proposta municipal aportada
respecto da ampliación da Ponte da Pasaxe.
Conxuntamente co anterior debe entenderse a necesidade de revisión do Plan Sectorial vixente e, como se
indica no Plan, incorporando criterios para abordar a planificación da ordenación integrada destes ámbitos
supramunicipais que contemple conxuntamente a toma de decisións sobre outros aspectos de planificación
que enmarquen as sucesivas decisións das futuras políticas sectoriais (transporte, mobilidade de proximidade,
incorporación de áreas de aparcamento de recepción, coordinación de modos de transporte, ...) tendo en
conta a necesidade de acadar unha axeitada e efectiva coordinación interadministrativa”.

Concello de Ortigueira
Resumo do contido:
− Incluír AC-101 en Rede Altas Prestacións e converter en autovía.
− Previsión do desdobramento do corredor CG-2.3.
− Acondicionamento das travesías da AC-101 no polígono de Cuíña e da AC-862 nos núcleos de Pontemera,
Rocha, Ribados, Olvela, O Viso, Lombe e Costa.
− Estudio de conexión de Cariño - Ortigueira por viaduto.
Valoración feita polo promotor:
− A estrada AC-101 foi recentemente acondicionada. Por outra banda, logo de realizar unha análise conxunta
dos factores de demanda de tráfico, ordenación territorial e factores medio ambientais, dita estrada non
resultou seleccionada para pertencer á RAP.
− O desdobramento do corredor CG-2.3 será analizado nos correspondentes Proxectos.
− Do diagnóstico do estado da estrada AC-101 ao seu paso polo polígono de Cuíña, non se considera
necesario o acondicionamento de dita travesía. No PDEG inclúense actuacións de acondicionamento e de
mellora na AC-862, se ben dito plan limítase a recoller a tipoloxía das actuacións programadas sen chegar a
efectuar un desenvolvemento dos contidos das mesmas. Dita labor está destinada aos Estudos e/ou
Proxectos que se redactarán en etapas posteriores.
− Da análise conxunta de demanda de tráfico, ordenación territorial e dos factores medio ambientais non se
conclúe a necesidade da conexión destes dous núcleos a través dun viaduto sobre un espazo medio
ambientalmente sensible e protexido. Así mesmo, a conexión de Cariño coa VAC da Costa Norte está prevista
no PDEG a través dun eixo de novo trazado.

Memoria ambiental do Plan Director de Estradas de Galicia, Plan MOVE (2009-2020)
Clave: 2006AAE0197

páxina 52 de 79

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

San Lázaro s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

AAE/TC

Concello de San Cibrao das Viñas
Resumo do contido:
A actuación nº 9 do Ámbito Metropolitano de Ourense (Viario sur Polígono de San Cibrao - Parque Tecnolóxico)
é unha duplicación do incluído no Plan Territorial Integrado de Val de Rábeda da CVS.
Valoración feita polo promotor:
A atribución da citada actuación ao concello débese a que está vinculada a unha actuación urbanística que
aparece reflectida no PXOM. Isto, claro está, sen prexuízo de que poidan colaborar outra serie de entidades ou
organismos que presenten compromisos contractuais ou de xestión co propio concello.

Concello da Estrada
Resumo do contido:
−
−
−
−

Mellorar o treito de estrada entre Cachafeiro e Vilapouca.
Conectar a estrada A Estrada -Forcarei coa N-541.
Eliminar o punto negro do cruce do núcleo de Cachafeiro.
Programar unha actuación de mellora en todo o traxecto A Estrada -Vilapouca, por ser ademais a vía de
acceso á N-541 en dirección a Ourense.

Valoración feita polo promotor:
− O treito entre Cachafeiro e Vilapouca proponse a transferir á Xunta. Inclúese no Plan unha actuación de
mellora ao longo de toda a estrada.
− Inclúese a actuación A Estrada - Cerdedo / Forcarei (N-541). Coa prolongación da autovía Ramallosa – A
Estrada, dótase ao interior da provincia de Pontevedra dunha maior accesibilidade
− O treito entre Cachafeiro e Vilapouca proponse a transferir á Xunta. Inclúese no Plan unha actuación de
mellora ao longo de toda a estrada.
− O traxecto entre A Estrada e a conexión coa PO-534 en Forcarei ten programada en toda a súa lonxitude
unha actuación de mellora. O treito da PO-534 entre Forcarei e Folgoso (N-541) ten programada nese treito
unha actuación de acondicionamento. Polo tanto, queda garantida a accesibilidade desde os núcleos de A
Estrada e Forcarei á N-541 cunhas condicións técnicas dos viarios axeitadas ao tipo de rede á que pertencen.

Concello de Pontevedra
Resumo do contido:
−
−
−
−

Para a conexión con Vigo, o PDEG inclúe a alternativa 5 do Ministerio, rexeitada polo concello a favor da 11.
Non se inclúe a remodelación enlace de Bombeiros, para adaptalo á nova Ponte das Correntes.
Non se inclúe o traslado da Peaxe de Alba.
Bótanse en falta no programa de Actuación no ámbito urbano de Pontevedra: Nova ponte sobre o Lérez en
Monteporreiro; Peche SO da rolda urbana; Viario exclusivo desde a Avda. de Vigo á estación de autobuses; o
futuro enlace de Vilaboa entre a AP-9, A-57 e N-550; estrada entre a Variante de Marín e o Porto.
− Non se analiza o programa de Conservación e Seguridade Viaria por estradas.
− Limitar o treito transferido ao concello da PO-223 ao treito entre Pontevedra e a EP-0018.
Valoración feita polo promotor:
− O cambio de criterio aínda que é compartido necesita conformidade do Ministerio de Fomento.
− En efecto, este grao de detalle das actuacións non é recollido polo programa do Plan, se ben será obxecto de
análises posteriores.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial de Pontevedra.
− O programa de Conservación e Seguridade Viaria non aparece analizado. Esta tarefa será obxecto dun
desenvolvemento deste programa.
− A solicitude terase en conta á hora de realizar as correspondentes modificacións, limitando o treito transferido
da PO-223 ao comprendido entre o centro urbano e a intersección coa estrada provincial EP-0018.
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Concello de Arteixo
Resumo do contido:
Inclúense os seguintes informes:
− Informe da enxeñeira municipal que analiza o PDEG coas seguintes puntualizacións: Pregúntase se o tráfico
non portuario quedará resolto coas actuacións propostas, así mesmo tamén parece que a mobilidade non
estará resolta no 2020 coas vías existentes. Comenta que a peaxe da AG-55 restrinxe moito o uso de dita vía.
Fai referencia ao Estudo Informativo de acceso ao Porto Exterior da Coruña e matiza que a execución do
acceso xunto cun rescate temporal da peaxe da AG-55 e a conexión da AC-552 representaría unha
importante mellora nas comunicacións e na mobilidade. As actuacións de ordenación na glorieta de Sabón e a
duplicación da AC-551 resultan cruciais de cara aos problemas circulatorios.
− Informe de sustentabilidade ambiental: Fan análise do documento de referencia e solicitan que unha vez
sexan redactados o proxectos e estudos relativos ás actuacións no termo municipal de Arteixo, se realice o
estudio ambiental pertinente recollendo as características específicas.
− Informe da arquitecta municipal. Non se contempla intervención na AC-552 en Meicende. Enlace porto
exterior-A6 e AG-55. Acceso ao polígono de Sabón discorre por solo protexido. Escasa sección viaria da
variante de Arteixo.
Valoración feita polo promotor:
− A análise da accesibilidade no ámbito metropolitano, inclúe as actuacións correspondentes a Arteixo: acceso
ao Porto exterior, duplicación da AC-551 e novo acceso ao Polígono de Sabón.
O eixo “Autovía Transversal Arteixo-3ª rolda” finalmente é eliminada da programación económica do Plan
MOVE.
− O PDEG limítase a recoller a tipoloxía das actuacións programadas pero sen chegar a efectuar un
desenvolvemento dos contidos das mesmas. Será na fase de redacción dos Estudos e/ou proxectos onde se
fará un estudo ambiental máis polo miúdo. Non é obxecto do presente Plan a definición de trazados
concretos.

Concello de Porto do Son
Resumo do contido:
Prolongar a variante de Noia. Crear unha variante de saída da vía rápida do Barbanza dende o alto de Moldes
ata a parroquia de Xuño.
Valoración feita polo promotor:
No PDEG está considerada a actuación da Variante de Portosín cunha lonxitude de 7 km.

Concello de Maceda
Resumo do contido:
− Os efectos ambientais negativos derivados da aplicación do PDEG son insignificantes.
− Deben considerarse as estradas OU-1102 e OU-1103 (eixo Maceda -A-52(Xinzo)) como parte da RPAT.
Solicítase ademais a creación dunha vía rápida Maceda -A-52(Xinzo) en torno e este eixo.
Valoración feita polo promotor:
− (--)
− O espírito da RPAT é permitir a conexión da RAP con todas as cabeceiras comarcais, e ese obxectivo
cúmprese. Así mesmo, os volumes de tráfico e as relacións das cabeceiras comarcais entre si xustifican en
determinadas ocasións que as comunicacións entre cabeceiras comarcais se realicen a través de estradas da
RPAT. No caso particular do eixo Maceda -Xinzo de Limia, debido ás características das relacións entre
ambos núcleos, así como ao volume de tráfico que estas xeran, considérase como pertencente á RCAT. As
esixencias técnicas dunha estrada da RCAT son menores que as dunha pertencente á RCAT, polo que non
se contemplará no programa de actuacións a creación dunha vía para automóbiles Maceda -Xinzo.
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Concello de Cabanas de Bergantiños
Resumo do contido:
Mesmo contido que o do Concello de Santa Comba.
Valoración feita polo promotor:
Mesma resposta.

Concello de Gondomar
Resumo do contido:
− Eliminar a actuación [Corredor Tomiño (CG-4.9) -AG-57-N, incluída a conexión PO-340 con AG-57 e a
variante de Gondomar Leste] por ser innecesaria, imposible de executar o seu trazado, e ter un custo
medioambiental moi alto.
− O trazado da variante de Vincios non é tecnicamente viable.
− O ISA non valora adecuadamente os custos ambiental, cultural, patrimonial e paisaxístico do corredor
Gondomar - Tomiño, Variante de Gondomar e Variante de Vincios. Incúmprense ademais os principios
reitores dos plans que enmarcan ao PDEG e os propios principios Estratéxicos dende o punto de vista da
sustentabilidade ambiental.
− Como consecuencia de eliminar o corredor Gondomar -Tomiño as estradas PO-340 e PO-344 estarían
incluídas na RPAT.
− A PO-341 debería manterse na RCAT por responder á súa definición.
− Non debe transferirse á Deputación o treito da PO-340 entre Gondomar e a AG-57, no nó de saída cara a
Baiona.
Valoración feita polo promotor:
− Elimínase o Corredor Gondomar – Tomiño, potenciando as estradas PO-340 e PO-344, garantindo unha
mellor accesibilidade dos núcleos do entorno. A circunvalación de Gondomar Leste mantense, pois a nivel
territorial, a análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores
ambientais aconsellan manter esta actuación.
Por outra parte, non é obxecto do presente Plan a definición de trazados concretos, xa que estes están
suxeitos aos posteriores procesos de Estudo Informativo e Proxecto. Represéntase un trazado orientativo do
corredor co fin de facer máis comprensible o plano de representación das actuacións.
− Non é obxecto do presente Plan a definición de trazados concretos, xa que estes están suxeitos aos
posteriores procesos de Estudo Informativo e Proxecto. Represéntase un trazado orientativo da variante co fin
de facer máis comprensible o plano de representación das actuacións.
− O ISA analiza a viabilidade do conxunto de programas de actuación do Plan de Estradas de Galicia. Para a
análise concreta de cada actuación por separado existen outros procedementos, como a Avaliación de
Impacto Ambiental.
− Elimínase o Corredor Gondomar – Tomiño, potenciando as estradas PO-340 e PO-344, garantindo unha
mellor accesibilidade dos núcleos do entorno. Inclúense estas estradas na RPAT.
− A función que realiza a estrada PO-341 non ten función de articulación territorial polo que se mantén a
proposta de transferila á Deputación de Pontevedra.
− Considérase que a solicitude está fundamentada, non só polo acceso do núcleo de Gondomar á VAC AG-57,
senón tamén pola relación existente entre os asentamentos de Gondomar e A Ramallosa. Se terá en conta
esta solicitude á hora de realizar as correspondentes modificacións, e se incluirá o treito [Gondomar -AG-57]
da estrada PO-340 dentro da RPAT.

Concello de Nigrán
Resumo do contido:
Solicítase a retirada do viario Balsa -Saiáns -Porto de Molle do programa de actuacións do PDEG, xa que o
concello chegou a acordar coa Conselleira que dito viario sería retirado tamén do programa do Plan Sectorial
Vigo Íntegra.
Valoración feita polo promotor:
Ante esta solicitude, cómpre sinalar que dado que o Plan Sectorial Vigo Íntegra realiza una análise específica e a
menor escala da problemática do Ámbito Metropolitano de Vigo e, perseguindo o obxectivo de acadar unha
coordinación entre os diferentes documentos e organismos de planificación, a DX asume que as consideracións
que se deriven da tramitación do P.S. Vigo Íntegra serán adoptadas polo PDEG e incorporadas ao mesmo.
Así mesmo, na nova planificación do Plan MOVE esta actuación vincúlase ao Planeamento urbanístico
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Concello de Vigo
Resumo do contido:
− Non está clara a vantaxe da nova clasificación da rede con respecto á definida pola Lei 4/1994 de estradas.
− Non aparece ningunha actuación do programa de RAP no termo municipal de Vigo.
− Na rede principal propóñense as variantes de Vincios e Zamáns na estrada PO-331, o que non se contempla
no PXOM, polo que suporía facer unha modificación do mesmo.
− A actuación nº 6 do Ámbito Urbano de Vigo (conexión PO-330 -PO-331 en Vincios) xa está executada.
− A actuación nº 33 do Ámbito Urbano de Vigo (Variante de Zamáns na PO-331) non se recolle no Plan
Sectorial Vigo Íntegra.
− A actuación nº 19 do Ámbito Urbano de Vigo (Soterramento da AP-9 entrada a Vigo) se atribúe á
concesionaria, mentres que no Plan Sectorial Vigo Íntegra se imputa a un convenio entre administracións.
− Non se inclúe un listado das estradas que forman parte de cada tipo de rede, senón un total de km por
provincias. O plano no que se describe esta clasificación é a escala 1/850.000.
− A avaliación económica do PDEG aparece agregada por provincias, o que fai imposible distinguir cales se
programan dentro do termo municipal de Vigo.
Valoración feita polo promotor:
− É un comentario, non unha solicitude, polo que non se dá resposta á mesma.
− Todas as actuacións que figuran no programa do Ámbito Metropolitano de Vigo, e se refiran a unha Vía de
Altas Prestacións son tamén actuacións sobre a Rede de Altas Prestacións.
− O presente Plan é un Plan de Estradas, non un Plan Sectorial. Polo tanto, non é de obrigado cumprimento
engadir as actuacións programadas polo mesmo no PXOM. Un Plan de Estradas desenvólvese, ben a través
da incorporación das propostas a un Plan Sectorial, ou ben polos procedementos de Estudo Informativo e
Estudo de Impacto Ambiental, ou Proxecto de Trazado e Estudo de Impacto Ambiental.
− A conexión existente trátase dunha intersección a nivel entre ambas vías. A actuación proposta consiste nun
enlace que permita resolver os movementos da intersección a distintos niveis. Corríxese.
− A actuación “Variante de Zamáns na PO-331” do Plan si que está recollida no Plan Sectorial Vigo Íntegra, e
identifícase neste documento co código de actuación D30.
− As actuacións imputadas ás concesionarias, sendo consideradas estas como titulares da administración das
infraestruturas viarias, estarán relacionadas, por mor dos compromisos contractuais ou de xestión das
mesmas coas administracións titulares do solo no que se localizan ditas infraestruturas, con ditas
administracións. Polo tanto, enténdese que non existe contradición entre ambos documentos.
− É un comentario, non unha solicitude, polo que non se da resposta a mesma.
− É un comentario, non unha solicitude, polo que non se dá resposta á mesma.

Achegas doutras administracións:
Consellería de Medio Ambiente. Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
Resumo do contido:
Nas diferentes fases dos plans, proxectos ou programas deberase asegurar a correcta xestión dos residuos
xerados. Propoñen unha serie de medidas protectoras e/ou correctoras que se deberán establecer.
Valoración feita polo promotor:
As medidas propostas xa se teñen en conta no PDEG. Así mesmo, nos Estudos e/ou Proxectos que se
realizarán en fases posteriores deberanse incluír ditas medidas.

Consorcio Zona Franca de Vigo
Resumo do contido:
Ponse en coñecemento da DX a delimitación do Proxectos do Polígono empresarial de Pazos de Borbén que o
Consorcio está estudando levar a cabo, e sobre o que podería ter afección directa a actuación denominada
"Variante de Pazos de Borbén"
Valoración feita polo promotor:
O PDEG non define o trazado da variante de Pazos de Borbén xa que non é obxecto do mesmo, senón que esta
labor está suxeita aos procedementos de Estudo Informativo + Estudo de Impacto Ambiental ou Proxecto de
Trazado + Estudo de Impacto Ambiental. Será á hora de redactar ditos documentos cando se deberá ter en
consideración todas os condicionantes que inflúan na selección da alternativa axeitada, e un dos máis
importantes podería ser a delimitación desta extensión de solo empresarial, polo que será conveniente tela en
conta.
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Xestur Pontevedra
Resumo do contido:
− Inclusión dun enlace co Parque Empresarial da Ran dentro da actuación "Autovía AG-59 -A Estrada (N-640)".
− Non se contempla no programa de actuacións a Variante Oeste de Caldas de Reis.
Valoración feita polo promotor:
− O PDEG non define un trazado concreto xa que non é obxecto do mesmo; esta labor está suxeita aos
procedementos de Estudo Informativo + Estudo de Impacto Ambiental. Neste proceso será fundamental ter en
conta a localización do Polígono á hora de determinar as localizacións dos enlaces da autovía.
− A Variante Este de Caldas de Reis si se recolle no programa de actuacións para o Ministerio de Fomento. Os
listados de actuacións do Documento de Síntese só recollen as actuacións da Xunta, pero pode observarse
nos planos anexos que o treito de autovía "Variante Oeste de Caldas de Reis-Baión" si aparece representada.

Deputación da Coruña
Resumo do contido:
Amosan a conformidade con Plan.
Valoración feita polo promotor:
-

Deputación de Lugo
Resumo do contido:
− Presentan unha lista con tramos a engadir á relación de estradas a transferir da Deputación á Xunta.
− Presentan unha lista de estradas a excluír da transferencia da Xunta de Galicia á Deputación de Lugo.
Valoración feita polo promotor:
− A determinación concreta das estradas que se deben transferir debe ser consecuencia do acordo e
coordinación por parte das distintas administracións. No documento emitido recóllese unha proposta sobre a
que comezar este procedemento, proposta que deberá ser revisada e actualizada co consenso de ditas
administracións conforme se vaian concretando e executando as actuacións incluídas no programa do PDEG.

Deputación de Pontevedra
Resumo do contido:
− No Documento de Síntese defínese que o PDEG nace como unha planificación sectorial do PITGAL, polo que
o lóxico sería que o PDEG fose posterior ao PITGAL.
− A pesar do que se di no documento, non houbo ningún tipo de coordinación técnica coa Deputación de
Pontevedra, nin se chegou a ningún tipo de acordo sobre as transferencias.
− Deféndese o trazado da conexión de Vigo coa A-57, evitándose a construción de dous treitos de autovía
paralelos e o impacto ambiental negativo nos municipios de Redondela, Soutomaior e Vilaboa.
− Proponse o desdobramento da de Lalín-Alto do Faro en lugar do acondicionamento do corredor.
− Incrementar o orzamento da Variante de Rodeiro, por parecer escasa para un corredor.
− Incluír no documento a variante Norte de Lalín completa.
− Modificar o trazado definido para as circunvalacións de Gondomar Leste, de Cangas e de Moaña.
− Eliminar o corredor Gondomar - Tomiño, por ser innecesario e de trazado inviable.
− Deben avaliarse: "Nova vía de conexión da VG-4.8 en Poio coa VG-4.1 (enlace PO-504)", "Variante de Bueu.
Nova vía de conexión VG-4.4 e VG 4.6"; "Novo viario alternativo á PO-548 (conexión VG-4.7-N-550 en Valga)"
para ver se son viables ou só deben executarse treitos concretos e melloras nas estradas existentes.
− A ampliación da AP-9 en Vigo debe incluír o treito dende a boca Norte dos túneles de Candean-aeroporto.
− Eliminar a conexión do viario da universidade de Vigo coa autovía Porriño-Vigo por innecesaria.
− Incluír o 3º carril da AP-9 entre Pontevedra Norte e o enlace de Curro.
− Reformulación dos enlaces de Pontevedra Norte, de Carracedo e de Vilaboa.
− Incluír o viario de conexión de Monteporreiro coa N-550.
− Incluír a nova conexión do viario interior A Lama-Cotobade -Cerdedo.
− Prolongar a AG-59 (Santiago -A Estrada) ata a N-541.
− Incluír o eixo de novo trazado "Rodeiro-Piñor" sendo este unha estrada convencional de características C-60.
− Incluír o peche da Rolda de Pontevedra e conexión da Variante de Marín coa AP-9 e a A-57.
− Incluír a autovía Pontevedra-Cerdedo-Lalín-Lugo.
− Para que as transferencias resulten equilibradas a Deputación debería asumir 66,80 km da rede da Xunta e
ceder 123,68 km, e recibir a Deputación un capital de 21.661.800 € para actuar nas estradas transferidas.
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Deputación de Pontevedra
Valoración feita polo promotor:
− É un comentario, non unha solicitude, polo que non se dá resposta á mesma.
− As reunións de coordinación son necesarias e levaranse a cabo no futuro, xa que a determinación concreta
das transferencias debe ser consecuencia do acordo e coordinación das distintas administracións.
− O PDEG limitouse a reproducir a solución aprobada e facilitada polo Ministerio de Fomento, polo que a
resposta a esta solicitude remítese á resolución tomada pola administración competente.
− Non se contempla o desdobramento da estrada Lalín-Alto do Faro. Despois de realizar unha análise conxunta
dos factores clave, non foi seleccionado, si un acondicionamento para outorgarlle características de corredor.
− A obtención dos importes definitivos de cada unha das actuacións están suxeitos á redacción dos
correspondentes Estudos Informativos e Proxectos.
− Con respecto á prolongación desta actuación, o PDEG non a considera prioritaria. Non obstante, como
consecuencia das sucesivas revisións, podería ser incluída co obxectivo de completar a rede viaria de Lalín.
− Non é obxecto do presente Plan a definición de trazados concretos.
− Elimínase o Corredor Gondomar–Tomiño, potenciando as PO-340 e PO-344 (mellora da accesibilidade).
− “Nova vía de conexión da VG-4.8 en Poio coa VG-4.1 (enlace PO-504)": finalmente elimínase esta actuación e
no seu lugar proponse actuar sobre a PO-308, para así garantir a mobilidade. “Variante de Bueu. Nova vía de
conexión entre VG-4.4 e VG 4.6”: finalmente elimínase esta actuación e no seu lugar proponse actuar sobre a
PO-551, para así garantir a mobilidade. “Novo viario alternativo á PO-548 (conexión VG-4.7-N-550 en Valga):
elimínase esta actuación e no seu lugar proponse actuar sobre a PO-548, para así garantir a mobilidade.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca.
− Dado que o Plan Sectorial Vigo Íntegra realiza una análise específica e a menor escala da problemática do
Ámbito Metropolitano de Vigo, a DX asume que as consideracións que se deriven da tramitación do P.S. Vigo
Íntegra serán adoptadas polo PDEG e incorporadas ao mesmo.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial da cidade de Pontevedra.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial da cidade de Pontevedra.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial da cidade de Pontevedra.
− Non se contempla a transferencia de estradas de titularidade municipal ou provincial á Xunta de Galicia nesta
contorna por concluírse que non son necesarias, resultado da análise conxunta dos factores de demanda de
tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio ambientais. Por outra banda, as relacións sinaladas
están cubertas ao incluírse no programa do PDEG as de acondicionamento para as estradas PO-235 (treito:
Antas -Carballedo) e PO-232 (treito: Carballedo -San Xurxo de Sacos). O desenvolvemento dos pormenores
de ditas actuacións será obxecto dos correspondentes Proxectos de Construción. O traxecto San Xurxo de
Sacos -Cerdedo percórrese a través da estrada N-541, pertencente á Rede de Interese Xeral do Estado, rede
na cal o PDEG non ten por obxecto programar actuacións de mellora sobre as estradas existentes.
− Inclúese a actuación A Estrada - Cerdedo / Forcarei (N-541). Coa prolongación da autovía Ramallosa – A
Estrada, dótase ao interior da provincia de Pontevedra dunha maior accesibilidade.
− A proposta está fundamentada en base a que o obxectivo é o de conectar o núcleo de Rodeiro coa AP-53,
que é una Vía de Alta Capacidade que xa se atopa en servizo na actualidade. De forma indirecta benefícianse
tamén deste eixo o núcleo de Agolada, ao darse continuidade ao eixo Agolada -Rodeiro -Piñor.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial de Pontevedra.
− Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
− A determinación concreta das estradas que se deben transferir debe ser consecuencia do acordo e
coordinación por parte das distintas administracións. No documento emitido recóllese unha proposta sobre a
que comezar este procedemento, proposta que deberá ser revisada e actualizada co consenso de ditas
administracións conforme se vaian concretando e executando as actuacións incluídas no programa do PDEG.
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Deputación de Ourense
Resumo do contido:
− O PDEG só analiza o estado actual da rede da Xunta, sen considerar as redes estatais e locais nin a
evolución do transporte metropolitano e FFCC. Pídese a redacción antes do PDEG do PITGAL.
− Non se explican as fontes de financiamento dos investimentos previstos.
− Non existiu ningunha coordinación a nivel técnico coa Deputación. Pídese a reformulación do PDEG.
− Propóñense as seguintes actuacións de novos eixos: variantes de Bustavalle e Zorelle OU-104; variante da
OU-504 en Leiro; variante de Verea na OU-540; eliminación do estreitamento da ponte sobre o encoro do Mao
na OU-536; novo acceso a Muíños dende OU-540 en lugar da variante do encoro das Cunchas.
− Proponse tratar o acondicionamento da OU-304 (Xinzo - Baltar) como urbano.
− Non transferir a estrada OU-1102 para o eixo Maceda -Os Milagros -Vilar do Barrio -Xinzo. Aproveitar no seu
lugar a vía municipal de mellor trazado e peor firme, e cun enlace a distinto nivel coa A-52.
− Semella haber un erro na asignación de vías e na conexión entre Gustei e A Peroxa.
− Ámb. Urb. de Ourense: Enlace da N-525 coa N-120. Debe unir autoestradas e non estradas convencionais.
− Ámb. Urb. de Ourense: O acceso da A-76 non coincide cos previsións do Mº (marxe norte do río).
− Ámb. Urb. de Ourense: Proponse o enlace da Circunvalación Leste de Ourense, pertencente á A-76, coa OU101 entre o P.I. de San Cibrao e Solveira.
− As vías que a Xunta pretende transferir á deputación corresponde a treitos vellos inferiores a 2 km de
lonxitude e en pésimo estado de conservación. Non se está a favor de asumir ditos treitos.
− Existen erros na definición dos trazados dalgunhas estradas nos planos.
− As estradas cedidas á Xunta pola deputación precisan de actuacións de mellora ou acondicionamento para
cumprir as características esixibles á Rede de Articulación Territorial de titularidade autonómica.
− Polo exponsto considérase que o PDEG non é sostible tanto desde o pto. de vista técnico como económico.
Valoración feita polo promotor:
− Puntos 1 e 2: É un comentario, non unha solicitude, polo que non se dá resposta á mesma.
− Ditas reunións son necesarias e se levarán a cabo no futuro. A concreción das transferencias debe ser
consensuada entre as distintas administracións. No documento emitido recóllese unha proposta de partida
que deberá ser revisada e actualizada conforme se vaian concretando e executando as actuacións do PDEG.
− Inclúense as variantes de Bustavalle e Zorelle na OU-104 (mellora da mobilidade e da seguridade viaria). A
variante de Verea, na OU-540 estáa incluída no expediente de acondicionamento da OU-540. No
acondicionamento da OU-536 (en curso), inclúese a execución dunha nove ponte sobre o encoro do Mao, de
modo que sexa utilizado por un sentido de circulación, mantendo a ponte existente para o outro sentido.
Finalmente, o novo acceso a Muíños dende OU-540 en lugar da variante do encoro das Cunchas solicitado,
non se contempla posto que, despois de estudar a situación a nivel territorial e realizar unha análise conxunta
dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio ambientais non resulta
seleccionada para formar parte do programa de actuacións de novos eixos na Rede de Articulación Territorial.
− O PDEG define unha tipoloxía de actuación de acondicionamento neste treito da estrada. Non obstante, nas
posteriores fases de Proxecto estableceranse as actuacións concretas que se consideren máis axeitadas en
función das características e condicionantes que presente en particular o citado treito da estrada OU-304.
− O PDEG o que defende é a necesidade da comunicación dos núcleos de Maceda, Os Milagres, e Vilar de
Barrio co núcleo de Xinzo de Limia por medio dun viario de titularidade autonómica, por entender que as
relacións existentes ao longo deste corredor así o requiren. A concreción das transferencias debe ser
consensuada entre as distintas administracións. No documento emitido recóllese unha proposta de partida
que deberá ser revisada e actualizada conforme se vaian concretando e executando as actuacións do PDEG.
− O PDEG o que defende é a necesidade da comunicación e de accesibilidade a determinados núcleos por
medio dun viario de titularidade autonómica, por entender que a entidade dos mesmos e as relacións
existentes co territorio máis próximo así o requiren. A concreción das transferencias debe ser consensuada
entre as distintas administracións. No documento emitido recóllese unha proposta de partida que deberá ser
revisada e actualizada conforme se vaian concretando e executando as actuacións do PDEG.
− O PDEG limitouse a reproducir a solución aprobada e facilitada polo Mº de Fomento.
− Non é obxecto do Plan a definición de trazados concretos. Ante a carencia de información por parte da DX
acerca do Estudo Informativo da A-76, competencia do Mº de Fomento, representouse un trazado indicativo,
polo que a localización dos puntos de conexión da A-76 coas distintas vías non deixa de ser unha
aproximación. Cómpre sinalar que, perseguindo o obxectivo de acadar unha coordinación entre os diferentes
documentos e organismos, a DX asume que as consideracións que se deriven da tramitación dos Estudos
Informativos e Proxectos da A-76 serán adoptadas polo PDEG e incorporadas ao mesmo.
− Dito enlace xa se contempla no programa de actuacións do Plan. Os listados de actuacións do Documento de
Síntese só recollen as actuacións a desenvolver por parte da Xunta, pero no plano de actuacións do Ámbito
Urbano de Ourense pode comprobarse que figura a situación de dito enlace. A localización definitiva dos
puntos de enlace e conexión está suxeita aos Estudos informativos e Proxectos correspondentes.
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Deputación de Ourense
− O balance de transferencias proposto entre a Xunta e a Dep. de Ourense é de 263,57 km, favorable á
Deputación. Ademais, todas as estradas que a Xunta propón transferir á deputación entregaranse en boas
condicións, xa que aquelas que o precisan teñen programada unha actuación de mellora. O listado definitivo
de estradas a transferir debe acordarse por consenso entre ambas administracións.
− Ditas reunións son necesarias e se levarán a cabo no futuro, xa que a determinación das transferencias debe
ser coordinadas entre as distintas administracións, así como a definición exacta do seu trazado, o cal debe
tomarse como base para a redacción dos Estudos Informativos e Proxectos correspondentes.
− O PDEG xa ten en conta esta circunstancia, e ten programadas actuacións de mellora ou de
acondicionamento para todas as estradas que propón que sexan transferidas da Deputación á Xunta.
− É un comentario, non unha solicitude, polo que non se dá resposta á mesma.

Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General del Mar
Resumo do contido:
− Integrar dentro dos criterios básicos de deseño o cumprimento do artigo 32.1 da Lei de Costas.
− Respectar que no dominio público e na súa zona de servidume de protección estará prohibida a construción
ou modificación de vías de tte. interurbanas ou con IMD>500 v/d, salvo que o autorice o Consello de Ministros.
− No caso de executar novas estruturas de paso sobre as canles das rías é obrigatorio realizar o estudo de
dinámica litoral que avalíe as afeccións que a estrutura poida ter sobre a costa.
Valoración feita polo promotor:
Aínda que é de obrigado cumprimento, considérase interesante resaltar este aspecto no documento o PDEG.
Polo tanto, asumirase a súa incorporación como parte dos criterios básicos de deseño do Plan.

Achegas de institucións e asociacións:
Federación de Empresarios Costa da Morte
Resumo do contido:
− Inclusión dentro da Rede de Altas Prestacións da vía de comunicación Portomouro -A Peregrina, de xeito que
enlace coa futura circunvalación de Santiago Norte.
− Inclusión dentro da Rede Principal de Articulación Territorial das vías de comunicación Santiago de
Compostela -Santa Comba -Baio e Portomouro -Carballo.
− Dotar á Costa de Morte de accesibilidade aeroporturaria ou interprovincial. Construír autovía Berdoias Bertamiráns, ou VAC desdobrada. Se proceda a dotar as infraestruturas necesarias para a unión por
autoestrada entre a Costa da Morte e Santiago de Compostela.
Valoración feita polo promotor:
− O PDEG non contempla dentro da RAP a vía de comunicación Carballo -Santiago dado que, logo de realizar
unha análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio
ambientais non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuación de RAP.
A Costa da Morte presenta un modelo territorial disperso, no que a accesibilidade ao sistema de
asentamentos está baseado no mallado da rede de estradas en na capilaridade que supón a rede miúda de
estradas provinciais, estando garantida con este sistema a difusión da accesibilidade territorial.
As actuacións propostas son incluír a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial,
mellora as comunicación da Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de
vías de altas prestacións da comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis
importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de
Acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na
Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
− O obxecto da RPAT é permitir a conexión da RAP con todas as cabeceiras comarcais e os grandes ámbitos
territoriais coa Rede de Altas Prestacións (salvo que exista unha RAP que asuma estas funcións). No caso
particular da CP-0707 e da CP-1914 e tendo en conta as características de comunicación Santiago de
Compostela -Santa Comba -Baio e Portomouro -Carballo así como o volume de tráfico que xeran,
considéranse pertencentes á rede de comunicación secundaria.
− Mesma xustificación que a exposta no primeiro punto.
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Asociación Profesional Sector Turístico Costa da Morte
Resumo do contido:
Inclusión no PDEG dunha nova conexión co aeroporto de Santiago de Compostela, que conectase coa capital de
Galicia e as Rías Baixas, por medio da conexión coa autovía Santiago -Noia.
Valoración feita polo promotor:
Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións da
comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis importantes
da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de Acondicionamento, mellora e
implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na Rede Complementaria de
Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
Por outra banda, a comunicación de Santiago coas Rías Baixas verase favorecida coa actuación de incremento
de capacidade da AP-9.

Autoestradas de Galicia
Resumo do contido:
As diferentes actuacións propostas deberán de consensuarse previamente coa sociedade concesionaria pola
posible afección ao réxime concesional e de construción e explotación das autovías afectadas.
Valoración feita polo promotor:
Nas correspondentes fases da redacción dos Estudos e/ou Proxectos estableceranse os contactos oportunos
para a correcta coordinación entre organismos afectados.

Asociación comerciantes de Forcarei
Resumo do contido:
− Solicita a continuación da autovía AG-59 (Santiago -A Estrada) ata conectala con Forcarei.
− Solicita a inclusión no programa de actuacións da autovía Pontevedra - Lalín - Lugo, dotándoa de conexión co
P.I. de Vilapouca e coa prolongación da AG-59 ata Forcarei.
− Solicita a mellora do treito A Estrada -Vilapouca, cun total de 29 km.
Valoración feita polo promotor:
− Inclúese a actuación A Estrada - Cerdedo / Forcarei (N-541). Coa prolongación da autovía Ramallosa – A
Estrada, dótase ao interior da provincia de Pontevedra dunha maior accesibilidade.
− Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
− Ante a solicitude formulada debe sinalarse que este traxecto comprende as estradas provinciais EP-7001 (A
Estrada-Forcarei), EP-7201 (Cachafeiro-Silleda) e EP-7207 (Cachafeiro -Vilapouca). A EP-7001 proponse
transferir á Xunta, e ten asignada unha actuación de mellora en toda a súa lonxitude; a EP-7201 proponse
transferir toda ela á Xunta, aínda que, por erro, nos listados só figura o treito Forcarei - Silleda, engádese o
treito Forcarei - Cachafeiro coa súa actuación de mellora correspondente; a EP-7207 proponse a transferir
toda ela á Xunta de Galicia, e ten asignada unha actuación de mellora en toda a súa lonxitude. Estas
actuacións supoñen a mellora do traxecto en toda a súa lonxitude.
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Verdegaia
Resumo do contido:
− É un Plan feito sen contar cunha planificación previa sobre o conxunto de necesidades de transporte actuais e
alternativas para cubrilas nin unha planificación territorial para avaliar esas necesidades no tempo.
− A aposta polo vehículo privado hipoteca durante 20 anos os orzamentos dispoñibles para infraestruturas de
transporte, impedindo o desenvolvemento doutros medios máis eficientes.
− O nº de km de novas estradas é excesivo, por ser calculado como xerador de postos de traballo e non como
resposta ás necesidades de transporte.
Valoración feita polo promotor:
− O procedemento de redacción do PDEG realizouse en coordinación co PITGAL, as Directrices de Ordenación
do Territorio e o Mº de Fomento, se ben este documento ten por obxecto a planificación de estradas, e polo
tanto céntrase neste aspecto, o cal non implica que o Plan se afaste das políticas de eficiencia enerxética,
desenvolvemento sostible e potenciación do uso do transporte público.
− É un aspecto importante a sinalar que estableceu a consideración da rede de estradas galegas como un único
sistema, co obxectivo de que as actuacións programadas polo PDEG respondan á demanda real e global do
transporte por estrada, de tal xeito que a proposta de actuacións optimice a rede de transporte existente.
− Neste sentido é moi significativo o dato de que se propoñen actuacións de novo trazado, mellora e posta en
valor da rede case no 74% do total da rede autonómica de estradas convencionais, perseguindo o obxectivo
de mellorar a seguridade viaria, a comodidade para o usuario e a optimización da rede existente.
No Plan priorízanse os investimentos que acondicionan a mellora das infraestruturas existentes fronte a
execución de novos eixos. O 82% dos km totais correspóndense con actuacións de mellora fronte o 18% de
construción de novas vías, o que responde a idea de priorizar a mellora da rede actual fronte a novos eixos
coa premisa de minimizar e optimizar a ocupación do territorio e polo tanto os impactos asociados.

Plataforma Gondomar Vive
Resumo do contido:
−
−
−
−

Solicítase a retirada da actuación do Corredor Gondomar -Tomiño por ser innecesaria.
Solicítase a retirada do trazado concreto da Circunvalación de Gondomar.
Solicítase a retirada do trazado concreto da Variante de Vincios.
Solicítase unha reunión para transmitirlle á DX a posición veciñal acerca das seguintes actuacións do PDEG:
corredor Gondomar-Tomiño-Circunvalación Leste de Gondomar-Variante de Vincios na PO-331.
Valoración feita polo promotor:

− Elimínase o Corredor Gondomar – Tomiño, potenciando as estradas PO-340 e PO-344, garantindo unha
mellor accesibilidade dos núcleos do entorno
− Non é obxecto do presente Plan a definición de trazados concretos.
− (--)

AA.VV. Costa da Morte
Resumo do contido:
− Construción de autovía entre Santiago e Berdoias.
− Ampliación da estrada Sardiñeiro -Fisterra cun carril lento.
Valoración feita polo promotor:
− Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións da
comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis
importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de
Acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na
Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
− No PDEG está contemplada unha actuación de acondicionamento da estrada AC-445. De todos os xeitos o
plan limítase a recoller a tipoloxía das actuacións programadas, pero sen chegar a efectuar un
desenvolvemento dos contidos das mesmas, xa que dita labor está destinada aos Estudos e/ou Proxectos
que se redactarán en etapas posteriores.
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AA.VV. A Groba. Nigrán
Resumo do contido:
Solicita a retirada do PDEG por:
− Incumprir a lexislación e normativa relacionada coa ordenación do territorio, a avaliación ambiental estratéxica
e estratexias europeas e españolas de infraestruturas de transporte.
− É un instrumento anticuado porque só responde ao obxectivo da mobilidade sostible con infraestruturas de
Altas Prestacións.
− Se propoñen infraestruturas que non responden a unha demanda da poboación.
− Deberíase analizar unha situación intermedia só con algunhas das actuacións formuladas.
Valoración feita polo promotor:
O procedemento de redacción do PDEG realizouse en coordinación co PITGAL, as Directrices de Ordenación do
Territorio e o Mº de Fomento, se ben este documento ten por obxecto a planificación de estradas, e polo tanto
céntrase neste aspecto, o cal non implica que o Plan se afaste das políticas de eficiencia enerxética,
desenvolvemento sostible e potenciación do uso do transporte público.
É un aspecto importante a sinalar que estableceu a consideración da rede de estradas galegas como un único
sistema, co obxectivo de que as actuacións programadas polo PDEG respondan á demanda real e global do
transporte por estrada, de tal xeito que a proposta de actuacións optimice a rede de transporte existente.
Neste sentido é moi significativo o dato de que se propoñen actuacións de novo trazado, mellora e posta en valor
da rede case no 74% do total da rede autonómica de estradas convencionais, perseguindo o obxectivo de
mellorar a seguridade viario, a comodidade para o usuario e a optimización da rede existente.
No Plan priorízanse os investimentos que acondicionan a mellora das infraestruturas existentes fronte a
execución de novos eixos. O 82% dos km totais correspóndense con actuacións de mellora fronte o 18% de
construción de novas vías, o que responde a idea de priorizar a mellora da rede actual fronte a novos eixos coa
premisa de minimizar e optimizar a ocupación do territorio e polo tanto os impactos asociados.
A definición das actuacións contidas nos distintos programas do Plan determináronse a raíz da realización dun
modelo de accesibilidade, dun modelo da demanda de transporte actual e da demanda futura prevista, e das
previsións que na actualidade existen con respecto ao desenvolvemento do solo residencial e industrial en cada
un dos 315 concellos de Galicia.
Por todo o exposto, enténdese que é de vital importancia para o conxunto do territorio e da poboación de Galicia
o levar a cabo o programa de actuacións proposto no PDEG, polo que se desestima a solicitude da súa retirada.

Asociación Dumbresa de Empresarios. Val do Dubra
Resumo do contido:
Tras unha exposición de motivos, solicitan:
A inclusión dentro da rede de altas prestacións da vía Portodemouro-A Peregrina.
A Inclusión dentro da rede principal de articulación territorial das vías de comunicación Santiago-Sta.Comba-Baio
e Portodemouro-Carballo, así como que ditas actuacións sexan realizadas nas primeiras fases do Plan.
Valoración feita polo promotor:
O Plan non contempla dentro da RAP a vía de comunicación Carballo -Santiago dado que, logo de realizar unha
análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio ambientais
non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuación de RAP.
A Costa da Morte presenta un modelo territorial disperso, no que a accesibilidade ao sistema de asentamentos
está baseado no mallado da rede de estradas en na capilaridade que supón a rede miúda de estradas
provinciais, estando garantida con este sistema a difusión da accesibilidade territorial.
As actuacións propostas son incluír a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial,
mellora as comunicación da Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías
de altas prestacións da comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis importantes
da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de Acondicionamento, mellora e
implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na Rede Complementaria de
Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
O obxecto da RPAT é permitir a conexión da RAP con todas as cabeceiras comarcais e os grandes ámbitos
territoriais coa Rede de Altas Prestacións (salvo que exista unha RAP que asuma estas funcións). No caso
particular da CP-0707 e da CP-1914 e tendo en conta as características de comunicación Santiago de
Compostela -Santa Comba -Baio e Portomouro -Carballo así como o volume de tráfico que xeran, considéranse
pertencentes á rede de comunicación secundaria.
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Comunidade Veciñal Monte Castro Lampán. Bora
Resumo do contido:
− Debe planificarse con visión de futuro, afastando dos núcleos os futuros viarios.
− A infraestrutura A-57 debería discorrer afastada dos núcleos de poboación, para o cal debería desprazarse
cara ao Leste na parroquia de Bora máis ao Norte nas parroquias de Xeve, evitando a afección a núcleos
existentes.
− Deberían contémplanse outras conexións ao Sur do nó do Pino que permitan maior fluidez de tráfico e o
crecemento da cidade nesa dirección.
− Debería humanizarse a zona do nó do Pino e integrala na cidade.
− Debería desprazarse o viaduto da A-57 previsto en Bora e as conexións coa N-457 cara outras con menor
impacto sobre a zona de LIC e sobre o patrimonio sexa menor.
Valoración feita polo promotor:
− O procedemento de redacción do PDEG realizouse en coordinación co PITGAL, as Directrices de Ordenación
do Territorio e o Mº de Fomento, se ben este documento ten por obxecto a planificación de estradas, e polo
tanto céntrase neste aspecto, o cal non implica que o Plan se afaste das políticas de eficiencia enerxética,
desenvolvemento sostible e potenciación do uso do transporte público.
É un aspecto importante a sinalar que estableceu a consideración da rede de estradas galegas como un único
sistema, co obxectivo de que as actuacións programadas polo PDEG respondan á demanda real e global do
transporte por estrada, de tal xeito que a proposta de actuacións optimice a rede de transporte existente.
Neste sentido é moi significativo o dato de que se propoñen actuacións de novo trazado, mellora e posta en
valor da rede case no 74% do total da rede autonómica de estradas convencionais, perseguindo o obxectivo
de mellorar a seguridade viario, a comodidade para o usuario e a optimización da rede existente.
A definición das actuacións contidas nos distintos programas do Plan determináronse a raíz da realización
dun modelo de accesibilidade, dun modelo da demanda de transporte actual e da demanda futura prevista, e
das previsións que na actualidade existen con respecto ao desenvolvemento do solo residencial e industrial
en cada un dos 315 concellos de Galicia.
− O PDEG limitouse neste caso a reproducir a solución aprobada e facilitada polo Mº Fomento, polo que a
resposta a esta solicitude remítese á resolución tomada pola administración competente.
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial de Pontevedra.
− Existe unha actuación de remodelación do nó o Pino recollida no programa de actuacións do Ámbito
Metropolitano de Pontevedra. Non é obxecto do PDEG definir o alcance e o desenvolvemento das actuacións
programadas, que están suxeitos á fases posteriores de Proxecto.
− O PDEG non recolle a localización dos viadutos dos eixos propostos porque non é obxecto do mesmo o
determinar trazados concretos das actuacións nin moito menos o desenvolvemento dos mesmos, xa que
estes están suxeitos aos procedementos de Proxecto de Trazado e Construción. Por outra banda, neste caso
concreto o Plan limitouse a reproducir a solución aprobada e facilitada polo Mº Fomento, polo que a resposta
a esta solicitude remítese á resolución tomada pola administración competente.

Consello parroquial de Chapela
Resumo do contido:
− Solicitan que se teña en conta a súa oposición ás actuacións "Desdobramento da Ponte de Rande AP-9" e
"Ampliación da AP-9. Treito Vigo-Buenos Aires-Teis-Rande" pola ampliación e alteración das zonas de
dominio público, servidume, afección e límite de edificación que levan consigo, afectando á ordenación
urbanística.
− O PDEG non contempla as afeccións á parroquia de Chapela e os problemas de trazado que se derivan da
actuación da ampliación da AP-9.
Valoración feita polo promotor:
− Non é obxecto do presente Plan a definición do alcance das actuacións programadas e da relación detallada
das súas afeccións, estando estes aspectos suxeitos ao proceso de redacción dos Estudos Informativos e
Proxectos correspondentes. En canto á modificación das zonas de dominio público, servidume, afección e
límite de edificación o PDEG non é restritivo nese sentido.
− Mesma resposta que a redactada no parágrafo anterior.
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AA.VV. San Mateo de Oliveira. Ponteareas
Resumo do contido:
Facer un estudo de necesidades deste viario, formulando alternativas que non prexudiquen á zona afectada.
Apúntase que as actuacións provocarán un dano ambiental importantísimo e unha forte contaminación acústica.
Valoración feita polo promotor:
A actuación denominada "Variante de Ponteareas" xa resultou seleccionada como consecuencia dunha análise
conxunta a nivel territorial dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio
ambientais. En canto á determinación do trazado, cómpre sinalar que non é obxecto do presente Plan a
definición de trazados concretos, xa que estes están suxeitos aos posteriores procesos de Estudo Informativo e
Proxecto. Represéntase un trazado orientativo da variante co fin de facer máis comprensible o plano de
representación das actuacións. Será nestes procesos cando se determinarán as correspondentes medidas
protectoras e correctoras para minimizar a incidencia ambiental da actuación na contorna.

ANPA CPI Bembibre. Val do Dubra
Resumo do contido:
− Incluír dentro da Rede de Altas Prestacións a vía de comunicación Portomouro -A Peregrina de xeito que
enlace coa futura circunvalación Santiago Norte.
− Inclusión das vías de comunicación Santiago -Santa Comba -Baio e Portomouro -Carballo dentro da Rede
Principal de Articulación Territorial.
Valoración feita polo promotor:
− O PDEG non contempla dentro da RAP a vía de comunicación Carballo -Santiago dado que, logo de realizar
unha análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos factores medio
ambientais non resultou seleccionada para formar parte do programa de actuación de RAP.
A Costa da Morte presenta un modelo territorial disperso, no que a accesibilidade ao sistema de
asentamentos está baseado no mallado da rede de estradas en na capilaridade que supón a rede miúda de
estradas provinciais, estando garantida con este sistema a difusión da accesibilidade territorial.
As actuacións propostas son incluír a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial,
mellora as comunicación da Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de
vías de altas prestacións da comunidade.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis
importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de
Acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na
Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
− O obxecto da RPAT é permitir a conexión da RAP con todas as cabeceiras comarcais e os grandes ámbitos
territoriais coa Rede de Altas Prestacións (salvo que exista unha RAP que asuma estas funcións). No caso
particular da CP-0707 e da CP-1914 e tendo en conta as características de comunicación Santiago de
Compostela -Santa Comba -Baio e Portomouro -Carballo así como o volume de tráfico que xeran,
considéranse pertencentes á rede de comunicación secundaria.

Asociación Empresarios Polígono de Sabón
Resumo do contido:
Solicitan ser tidos en conta nos procedementos que se tramiten coa Dirección Xeral competente que afecten ao
polígono de Sabón.
Valoración feita polo promotor:
Nas correspondentes fases da redacción dos Estudos e/ou Proxectos estableceranse os contactos oportunos
para a correcta coordinación entre organismos afectados.

AA.VV. A Pena do Equilibrio. Ponteareas
Resumo do contido:
O viario denominado "Circunvalación de Ponteareas" non pode considerarse unha circunvalación, senón unha
estrada que afecta aos viarios e a moitas vivendas de recente construción nas parroquias de Fontenla, Arcos e
Angoares.
Valoración feita polo promotor:
A denominación empregada é "Variante de Ponteareas". En canto ás afeccións que leva consigo o trazado da
actuación, non é obxecto do presente Plan a definición de trazados concretos, xa que estes están suxeitos aos
posteriores procesos de Estudo Informativo e Proxecto. Represéntase un trazado orientativo da variante co fin de
facer máis comprensible o plano de representación das actuacións.
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Colexio Enxeñeiros de Camiños de Galicia
Resumo do contido:
− Maniféstase a preocupación en canto a coordinación entre o PDEG, as Directrices de Ordenación do Territorio
e os futuros Plans Integrados. Bótanse en falla estudos de accesibilidade.
− Reivindícase a necesidade das vías de servizo, a posibilidade de reservar vías para tte. Público na entrada
das cidades e a humanización das estradas.
− Reivindícase a seguridade como un dos aspectos máis importantes no deseño das estradas.
− Valórase positivamente o obxectivo do PDEG de poñer en valor o patrimonio de estradas existente.
Valoración feita polo promotor:
− A accesibilidade do territorio é un aspecto primordial que tivo un elevado peso durante o procedemento de
relación do PDEG. Proba de iso é que un dos obxectivos que se garanten coa aplicación do programa de
actuacións é que todas as cabeceiras municipais e núcleos principais teñen asegurada a accesibilidade por
medio dun viario de titularidade autonómica. Ademais, o obxectivo do Plan será garantir que o 80% da
poboación se atope a menos de 10 minutos dun enlace dunha Vía de Altas Prestacións, e garantir tamén o
acceso por medio de viarios de titularidade estatal ou autonómica aos Portos de Interese Xeral, aos
Aeroportos e aos principais portos comerciais de Portos de Galicia.
− O PDEG aposta polas vías de servizo, propoñendo adaptar as estradas da RPAT, sempre que os
condicionante físicos e ambientais o permitan, a unha sección cunha calzada de dobre sentido e con vías de
servizo co fin de concentrar e regular os puntos de incorporación ás mesmas. Apóstase tamén por un
programa de humanización de travesías no que se propón acondicionar 324 km de travesías na rede
autonómica.
− O PDEG é coincidente neste aspecto e destina un total de 2,46 millóns de euros ao Programa de
Conservación e Seguridade Viario (un 31% do orzamento total do Plan).

Federación Ecoloxista Galega
Resumo do contido:
Acompañan información (dossier) que fan referencia a actuacións previstas no PDEG e outras que xa están en
fase de proxecto, obras ou en servizo. Maniféstanse en contra do Plan.
Valoración feita polo promotor:
O conxunto de actuacións no PDEG contempla actuar nun total de 4.600 km de lonxitude de rede viaria dos
cales, un 82% corresponde a actuacións de mellora e ampliación das existentes e o 18% a nova construción.
No Documento de Referencia emitido polo órgano ambiental, establécese o contido que debe integrar o ISA.
En dito documento indícase que deberán sinalarse as diferentes alternativas das actuacións elixibles para o
cumprimento dos obxectivos principais recollidos no Plan Director de Estradas de Galicia. En base a isto, o
procedemento seguido para a formulación das alternativas de actuación que se inclúen no Plan, desenvolveuse
en base a unha serie de análises do que xorden unha serie de alternativas de actuacións que resultan
necesarias para minimizar a problemática e carencias detectadas, e lograr o cumprimento dos obxectivos
establecidos, que se engloban en dous grupos (1: actuacións de mellora da eficacia e ampliación das
infraestruturas existentes, na que estarían incluídos os programas de travesías, acondicionamentos, melloras,
conservación e seguridade viario; 2: construción de novas vías, na que estarían incluídas as actuacións na RAP
e eixos de novo trazado e variantes).
A metodoloxía seguida no Plan é a definida no Real Decreto 1131/1988, do 30 de setembro, polo que se aproba
o Regulamento para a execución do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de Avaliación de
Impacto Ambiental. No ISA, establécese, de maneira xenérica, as pautas básicas de valoración dos efectos que
cada unha das actuacións contempladas no PDEG poden provocar no ámbito. Así mesmo, esta identificación e
valoración, será obxecto dun análise máis exhaustivo para cada proxecto, en función da natureza, tipoloxía e
magnitude destes. No ISA analízanse as accións de proxecto e os factores ambientais presumiblemente
afectados, e identifícanse e valóranse os efectos ou impactos ambientais. Logo de todo o análise, conclúese que
aínda que execución das obras pode derivar nunha serie de afeccións (puntuais e temporais en moitos casos)
sobre o medio, convén resaltar o afecto positivo global que as mesmas suporán dende o punto de vista da
mobilidade sostible, seguridade viario, etc. De cara a lograr a sustentabilidade do Plan, consideráronse unha
serie de variables e criterios no que respecta a aspectos tales como a ocupación do territorio, ecosistemas de
biodiversidade, transporte e mobilidade, residuos e emisións contaminantes, seguridade viaria e socioeconomía.
Por último, indícase que aquelas actuacións a priori máis impactantes sobre o ámbito, serán sometidos ao
procedemento de avaliación de impacto ambiental ou de efectos ambientais segundo o establecido na lexislación
ambiental vixente, co cal quedará garantida a sustentabilidade ambiental da actuación así como unha óptima
integración desta no medio, cos condicionantes que no seu momento estableza o órgano ambiental.
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Galicia Non se Vende
Resumo do contido:
Que sexa retirado o Plan de Estradas. Non proxectar nin construír ningunha vía das propostas no documento.
Investir recursos previstos no Plan Territorial de Galicia, na creación de infraestruturas de proximidade e nun
Plan de transporte integrado multi e inter modal. Reformular o transporte ferroviario a longa distancia cunha rede
polivalente (mercancías e pasaxeiros). Non construír máis km de autoestradas nin VAC. Non utilizar avaliacións
ambientais como trámites xustificativos. Exposicións públicas para participación cidadá eficaz.
Valoración feita polo promotor:
O conxunto de actuacións no PDEG contempla actuar nun total de 4.600 km de lonxitude de rede viaria dos
cales, un 82% corresponde a actuacións de mellora e ampliación das existentes e o 18% a nova construción. No
Documento de Referencia emitido polo órgano ambiental, establécese o contido que debe integrar o ISA. En dito
documento indícase que deberán sinalarse as diferentes alternativas das actuacións elixibles para o
cumprimento dos obxectivos principais recollidos no Plan Director de Estradas. En base a isto, o procedemento
seguido para a formulación das alternativas de actuación que se inclúen no Plan, desenvolveuse en base a unha
serie de análises do que xorden unha serie de alternativas de actuacións que resultan necesarias para minimizar
a problemática e carencias detectadas, e lograr o cumprimento dos obxectivos establecidos, que se engloban en
dous grupos (1: actuacións de mellora da eficacia e ampliación das infraestruturas existentes, na que estarían
incluídos os programas de travesías, acondicionamentos, melloras, conservación e seguridade viario; 2:
construción de novas vías, na que estarían incluídas as actuacións na RAP e eixos de novo trazado e variantes).
A metodoloxía seguida no Plan é a de avaliación de impacto ambiental. No ISA, establécese, de maneira
xenérica, as pautas básicas de valoración dos efectos que cada unha das actuacións contempladas no PDEG
poden provocar no ámbito. Así mesmo, esta identificación e valoración, será obxecto dun análise máis
exhaustivo para cada proxecto, en función da natureza, tipoloxía e magnitude destes. No ISA analízanse as
accións de proxecto e os factores ambientais presumiblemente afectados, e identifícanse e valóranse os efectos
ou impactos ambientais. Logo de todo o análise, conclúese que aínda que execución das obras pode derivar
nunha serie de afeccións (puntuais e temporais en moitos casos) sobre o medio, convén resaltar o afecto positivo
global que as mesmas suporán dende o punto de vista da mobilidade sostible, seguridade viario, etc. De cara a
lograr a sustentabilidade do Plan, consideráronse unha serie de variables e criterios no que respecta a aspectos
tales como a ocupación do territorio, ecosistemas de biodiversidade, transporte e mobilidade, residuos e
emisións contaminantes, seguridade viaria e socioeconomía. Por último, indícase que aquelas actuacións a priori
máis impactantes sobre o ámbito, serán sometidos ao procedemento de avaliación de impacto ambiental ou de
efectos ambientais segundo o establecido na lexislación ambiental vixente, co cal quedará garantida a
sustentabilidade ambiental da actuación así como unha óptima integración desta no medio, cos condicionantes
que no seu momento estableza o órgano ambiental.

Asociación Empresarios Santa Comba
Resumo do contido:
− Modificar o plan ao obxecto da unión da vía entre Santa Comba –Coristanco -Carballo; incluíndo adoptar un
acordo para dotar o territorio dunha vía con rango de rede de articulación territorial principal (Inclúen motivos).
− Que se contemplen C-0701 Santiago -Santa Comba, C-1914 Carballo -Portomouro e C-2904 Coristanco Santa Comba como rede principal de articulación territorial.
− Inclusión dunha estrada de altas prestacións que una Santiago de Compostela –Portomouro -Santa CombaBaio, co fin de comunicarse coa Autovía A Coruña -Fisterra.
Valoración feita polo promotor:
− O espírito da RPAT é permitir a conexión da RAP con todas as cabeceiras comarcais e os grandes ámbitos
territoriais coa RAP (salvo que exista unha RAP que asuma esta función). Tras as análises efectuadas
considérase que as estradas mencionadas non cumpren, quedando englobadas dentro das RCAT.
− O obxecto da RPAT é permitir a conexión da RAP con todas as cabeceiras comarcais e os grandes ámbitos
territoriais. No caso da CP-0701 e da CP-1914 e tendo en conta as características de comunicación Santiago
-Santa Comba-Baio e Portomouro-Carballo, e o volume de tráfico que xeran, considéranse pertencentes á
rede de comunicación secundaria.
− Inclúese a actuación VAC Santiago – Costa da Morte. A inclusión deste novo vial, mellora as comunicación da
Costa da Morte con Santiago, mellorando as súas comunicacións co resto de vías de altas prestacións.
Outras actuacións que se inclúen no plan consistirán en incorporar á rede da Xunta as estradas máis
importantes da rede provincial e garantir a funcionalidade do sistema mediante actuacións de
Acondicionamento, mellora e implantación de variantes, potenciando así a CP-0701 e CP-1914 incluídas na
Rede Complementaria de Articulación Territorial de titularidade da Xunta de Galicia.
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Asociación de Defensa da Natureza do Condado
Resumo do contido:
Solicita que se revoque na súa integridade o Plan Director de Estradas de Galicia e destinar os fondos previstos
para as actuacións formuladas á mellora do transporte colectivo.
Valoración feita polo promotor:
O procedemento de redacción do PDEG realizouse en coordinación co PITGAL, as Directrices de Ordenación do
Territorio e o Mº de Fomento, se ben este documento ten por obxecto a planificación de estradas, e polo tanto
céntrase neste aspecto, o cal non implica que o Plan se afaste das políticas de eficiencia enerxética,
desenvolvemento sostible e potenciación do uso do transporte público.
É un aspecto importante a sinalar que estableceu a consideración da rede de estradas galegas como un único
sistema, co obxectivo de que as actuacións programadas polo PDEG respondan á demanda real e global do
transporte por estrada, de tal xeito que a proposta de actuacións optimice a rede de transporte existente.
Neste sentido é moi significativo o dato de que se propoñen actuacións de novo trazado, mellora e posta en valor
da rede case no 74% do total da rede autonómica de estradas convencionais, perseguindo o obxectivo de
mellorar a seguridade viario, a comodidade para o usuario e a optimización da rede existente.
No Plan priorízanse os investimentos que acondicionan a mellora das infraestruturas existentes fronte a
execución de novos eixos. O 82% dos km totais correspóndense con actuacións de mellora fronte o 18% de
construción de novas vías, o que responde a idea de priorizar a mellora da rede actual fronte a novos eixos coa
premisa de minimizar e optimizar a ocupación do territorio e polo tanto os impactos asociados.
A definición das actuacións contidas nos distintos programas do Plan determináronse a raíz da realización dun
modelo de accesibilidade, dun modelo da demanda de transporte actual e da demanda futura prevista, e das
previsións que na actualidade existen con respecto ao desenvolvemento do solo residencial e industrial en cada
un dos 315 concellos de Galicia.

AA.VV. O Castelo de Vilaza. Gondomar
Resumo do contido:
− Eliminar a actuación [Corredor Tomiño (CG-4.9) - AG-57-N], por ser innecesaria, definir un trazado concreto
sen unha análise pormenorizada o cal leva consigo serias afeccións económicas e territoriais, e ter un custo
medioambiental e paisaxístico moi alto. Ademais, o trazado non se basea en estudos nin análises de ningún
tipo que permitan debuxar un trazado concreto.
− O ISA carece dunha análise real de alternativas.
Valoración feita polo promotor:
− Elimínase o Corredor Gondomar – Tomiño, potenciando as estradas PO-340 e PO-344, garantindo unha
mellor accesibilidade dos núcleos do entorno.
− O ISA analiza a viabilidade do conxunto de programas de actuación do Plan Director de Estradas de Galicia.
Para a análise concreta de cada actuación por separado existen outros procedementos, como a Avaliación de
Impacto Ambiental.

AA.VV. Angoares. Ponteareas
Resumo do contido:
− O PDEG non contempla medidas a favor do transporte público e, en especial, o transporte ferroviario de
proximidade. Apóstase exclusivamente polo vehículo privado.
− O viario denominado "Circunvalación de Ponteareas" non pode considerarse unha circunvalación, senón unha
estrada que afecta aos viarios e a moitas vivendas de recente construción nas parroquias de Fontenla, Arcos
e Angoares.
Valoración feita polo promotor:
− O procedemento de redacción do PDEG realizouse en coordinación co PITGAL, as Directrices de Ordenación
do Territorio e o Mº de Fomento, con todos os aspectos que iso leva consigo, se ben este documento ten por
obxecto a planificación de estradas, e polo tanto céntrase neste aspecto, o cal non implica que o Plan se
afaste das políticas de eficiencia enerxética, desenvolvemento sostible, potenciación do uso do transporte
público ou de outros modos de transporte, etc.
− A denominación empregada é "Variante de Ponteareas". En canto ás afeccións que leva consigo o trazado da
actuación, non é obxecto do presente Plan a definición de trazados concretos, xa que estes están suxeitos
aos posteriores procesos de Estudo Informativo e Proxecto. Represéntase un trazado orientativo da variante
co fin de facer máis comprensible o plano de representación das actuacións.
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Asociación Veciñal Teis
Resumo do contido:
− Retirar a actuación nº 8 do Ámbito Metropolitano de Vigo (Ampliación AP-9. Treito: Vigo -Buenos Aires -Teis Rande) por incrementar o nivel de ruídos e de contaminación atmosférica. Ademais, non está prevista no
PXOM de Vigo.
− Retirar a actuación nº 24 do Ámbito Metropolitano de Vigo (Buenos Aires -ETEA), xa que no PXOM de Vigo xa
se recolle unha nova estrada nesta zona co fin de mellorar a comunicación coas instalacións da Escola de
Transmisións e Electrónica da Armada.
− Segundo o disposto no art.16 do RD 1812/1994, polo que se aproba o "Reglamento de la Ley de Carreteras y
Caminos", o documento emitido non cumpre os requisitos de contido dun Plan de Estradas.
− A análise da incidencia ambiental realizada polo ISA é demasiado xenérica, sen que haxa posibilidade de
valorar correctamente os efectos ambientais do Plan e as afeccións que se van a derivar do programa de
actuacións, resultando indeterminadas as medidas preventivas e correctoras propostas e irreal a análise de
alternativas.
Valoración feita polo promotor:
− A nivel territorial, a análise conxunta dos factores de demanda de tráfico, de ordenación territorial e dos
factores ambientais aconsellan manter esta actuación. Co fin de paliar as afeccións ambientais provocadas
por esta actuación, definiranse na fase de Proxecto de Construción as medidas protectoras e correctoras
pertinentes.
− Esta actuación responde á mellora de accesibilidade ao Complexo "Cidade do Mar", e debe manterse por
responder a finalidade da mesma a este obxectivo. Ademais, discorre parcialmente sobre o viario existente.
Dita actuación recóllese tamén no Plan Sectorial Vigo Íntegra, baixo o código de actuación B9.
− O proceso de Información Pública ten lugar no ámbito da Avaliación Estratéxica e Ambiental, e a súa
finalidade e tratar de contemplar os efectos do Plan Director de Estradas de Galicia. O documento de síntese
emitido para a tramitación deste procedemento redactouse orientado neste sentido. No entanto, o documento
completo do PDEG elaborado pola DX si recolle todos estes aspectos requiridos para un documento deste
tipo.
− No Documento de Referencia emitido polo órgano ambiental, establecíase o contido que debía integrar o
Informe de Sustentabilidade Ambiental, baseándose na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos
efectos de determinados plans e programas no medio (BOE núm. 102, de 29/04/2006): A Avaliación
Ambiental Estratéxica dos plans e programas en materia de infraestruturas de transporte presenta una
elevada diversidade de posibles liñas de acción que esixe acometer un proceso de simplificación das
diferentes alternativas estratéxicas. Cada unha das alternativas debe ser definida coa precisión necesaria
para permitir a avaliación, e o mesmo tempo debe ser o suficientemente sintética para facer operativo o
proceso.
A definición das características da rede de estradas de Galicia debe integrarse nun amplo marco de actuación
que considere de maneira global a relación entre a oferta e a demanda das infraestruturas de transporte.
No Informe de sustentabilidade ambiental (ISA) redactado, sinaláronse as diferentes alternativas das
actuacións elixibles para o cumprimento dos obxectivos principais do Plan, incluíndo na análise de
alternativas, como mínimo, as seguintes:
Alternativa de non execución deste planeamento, ou alternativa cero, mantendo a rede actual de estradas
cos seus trazados e nivel de ocupación.
Alternativas de aumento da oferta (novas infraestruturas) para satisfacer unha demanda crecente
mediante a mellora da eficacia e ampliación das infraestruturas xa existentes, construíndo novas vías ou
aplicando modelos de xestión mais eficaces dende o punto de vista económico, ambiental e social.
Alternativas de definición dun modelo de mobilidade sostible mediante actuacións sobre a demanda,
reducindo as necesidades de desprazamento e potenciando medios de transporte máis eficientes e
respectuosos co medio ambiente.
Estas alternativas propostas foron avaliadas en función da integración dos criterios de sustentabilidade
establecidos neste documento, e sobre súa idoneidade para dar cumprimento aos obxectivos establecidos
para o Plan. Xustificase ademais a pertinencia das alternativas na implantación da lexislación comunitaria,
nacional e autonómica en materia de infraestruturas viarias, mobilidade e medio ambiente.
Finalmente, xustificarase ambientalmente a elección da alternativa seleccionada, garantindo que non poda
reconducirse cara algunha das alternativas descartadas. Cada alternativa reflíctese cartograficamente en
planos nos que se plasman territorialmente as súas propostas e podan observarse as súas diferenzas.
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Comité de Defensa das Rías Altas (CDRA)
Resumo do contido:
Reafirman as alegacións de Galiza non se vende, retirar o Plan Director de Estradas e elaborar outro plan tendo
en conta toda a normativa ambiental, ao pobo e as alegacións.
Valoración feita polo promotor:
O conxunto das actuacións propostas no PDEG contempla actuar nun total de 4.600 km de lonxitude de rede
viaria dos cales, un 82% corresponde a actuacións de mellora da eficacia e ampliación das infraestruturas
existentes e o 18% restante corresponde á construción de novas vías.

Asociación de Afectados enlace estradas PO-310 e C-531
Resumo do contido:
− Considerar a actuación "Conexión entre as estradas PO-310 e C-531 en Campañó (Poio)" como un treito
urbano por discorrer toda ela por solo clasificado como urbano polo PXOM de Poio, non resultando de
aplicación a lexislación xeral de estradas ao non ser cualificada como "estrada".
− Segundo o disposto no art.16 do RD 1812/1994, polo que se aproba o "Reglamento de la Ley de Carreteras y
Caminos", o documento emitido non cumpre os requisitos de contido dun Plan de Estradas.
− A actuación anterior só ten cabida no Plan se se prevé a colaboración co Concello de Poio.
− A análise da incidencia ambiental realizada polo ISA é demasiado xenérica, sen que haxa posibilidade de
valorar correctamente os efectos ambientais e as afeccións que se van a derivar do programa de actuacións,
resultando indeterminadas as medidas preventivas e correctoras propostas e irreal a análise de alternativas.
Valoración feita polo promotor:
− O PDEG considera que este tipo de actuacións deberán ser obxecto dun estudo pormenorizado da comarca a
través dun documento de Planificación Sectorial da área territorial de Pontevedra.
− O proceso de Información Pública ten lugar no ámbito da AAE, e a súa finalidade e tratar de contemplar os
efectos do Plan Director de Estradas de Galicia. O documento de síntese emitido para a tramitación deste
procedemento redactouse orientado neste sentido. No entanto, o documento completo do PDEG elaborado
pola DX si recolle todos estes aspectos requiridos para un documento deste tipo.
− No plan xa se reflicte esa situación ao atribuír as competencias de dita actuación á Xunta e ao Concello.
− No DR emitido polo órgano ambiental, establecíase o contido que debía integrar o ISA, baseándose na Lei
9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio: A AAE dos
plans e programas en materia de infraestruturas de transporte presenta una elevada diversidade de posibles
liñas de acción que esixe acometer un proceso de simplificación das diferentes alternativas estratéxicas. Cada
unha das alternativas debe ser definida coa precisión necesaria para permitir a avaliación, e o mesmo tempo
debe ser o suficientemente sintética para facer operativo o proceso. A definición das características da rede
de estradas de Galicia debe integrarse nun amplo marco de actuación que considere de maneira global a
relación entre a oferta e a demanda das infraestruturas de transporte.
No ISA redactado, sinaláronse as diferentes alternativas das actuacións elixibles para o cumprimento dos
obxectivos principais do Plan, incluíndo na análise de alternativas, como mínimo, as seguintes:
Alternativa de non execución deste planeamento, ou alternativa cero, mantendo a rede actual de estradas
cos seus trazados e nivel de ocupación.
Alternativas de aumento da oferta (novas infraestruturas) para satisfacer unha demanda crecente
mediante a mellora da eficacia e ampliación das infraestruturas xa existentes, construíndo novas vías ou
aplicando modelos de xestión mais eficaces dende o punto de vista económico, ambiental e social.
Alternativas de definición dun modelo de mobilidade sostible mediante actuacións sobre a demanda,
reducindo as necesidades de desprazamento e potenciando medios de transporte máis eficientes e
respectuosos co medio ambiente.
Estas alternativas propostas foron avaliadas en función da integración dos criterios de sustentabilidade
establecidos neste documento, e sobre súa idoneidade para dar cumprimento aos obxectivos establecidos
para o Plan. Xustificase ademais a pertinencia das alternativas na implantación da lexislación comunitaria,
nacional e autonómica en materia de infraestruturas viarias, mobilidade e medio ambiente.
Finalmente, xustificarase ambientalmente a elección da alternativa seleccionada, garantindo que non poda
reconducirse cara algunha das alternativas descartadas. Cada alternativa reflíctese cartograficamente en
planos nos que se plasman territorialmente as súas propostas e podan observarse as súas diferenzas.
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Plataforma de Asociacións Baio
Resumo do contido:
Mal estado da rede viaria. Reclaman a incorporación ao viario da Xunta da estrada Baio –Baiñas –Olveiroa.
Valoración feita polo promotor:
A clasificación da rede de estradas galega elaborouse en base a criterios acerca da funcionalidade da mesma, e
a citada estrada non encaixa na RCAT. As estradas que forman parte da RCAT son aquelas que conectan as
cabeceiras municipais e os principais núcleos de poboación coa RPAT e a RAP, ou as que dan acceso a
contornas especiais. Neste caso, as actuacións incorporadas ao Plan (reforzo do papel da AC-441 A Pereira Berdoias, e a incorporación á rede da Xunta da C-3404 Serra de Outes-Dumbría), garanten a conexión dos
núcleos citados (Baiñas e Olveiroa) á RAP, e contribuirán favorablemente á mellora da articulación territorial.

Xunta de Compensación PP S. Urbanizable 03.23 Baruxáns. Vigo
Resumo do contido:
Que o viario contemplado no Plan Vigo Integra “Variante de trazado: Tramo Porriño -Vigo” incide no ámbito do
Plan Parcial do solo urbanizable 03 23 Baruxáns –B Vigo, impedindo o seu desenvolvemento. En data 5 de xuño
de 2008 procedeuse a interpoñer recurso contencioso administrativo contra a Resolución do Secretario de
Estado de Infraestruturas e Planificación polo que se desestima o recurso de reposición fronte a Resolución de
data 20/9/2007 pola que se aproba o E.I. de dita actuación. Solicita que se exclúa dita actuación do Plan.
Valoración feita polo promotor:
Cómpre indicar que o trazado contemplado para a actuación “Variante de trazado: Tramo Porriño -Vigo” é o
previsto no Estudo Informativo redactado e aprobado polo Ministerio de Fomento. Consecuentemente, e estando
a reclamación interposta pendente da resolución pertinente, a actuación debe incorporarse ao Plan.

Faro de Vigo
Resumo do contido:
Solicita a execución dunha rotonda na Avda. de Redondela (estrada N-552).
Valoración feita polo promotor:
Non é un tema do Plan.

Achegas de agrupacións políticas:
Bloque Nacionalista Galego. Cuntis
Resumo do contido:
− Actuacións de acondicionamento nos treitos urbanos das estradas PO-220 e PO-226.
− Transferencia á Xunta da estrada provincial EP-2141 Portela -Vea.
− Conexión co Polígono da Ran.
Valoración feita polo promotor:
− O PDEG prevé actuacións de travesías na estrada PO-226 e de Mellora na estrada PO-220.
− A conexión do polígono coa AP-9 estará asociada ao novo viario de Altas Prestacións A Estrada -Caldas.
− Respecto á transferencia da estrada provincial EP-2141 Portela -Vea, non é necesaria, xa que o concello terá
garantida a conexión directa a unha vía de Altas Prestacións.

Partido Popular. Forcarei
Resumo do contido:
Nova autovía Pontevedra - Lalín - Lugo. Prolongación da AG -59 ata conectar coa anterior.
Valoración feita polo promotor:
Dende a Xunta de Galicia proponse na modificación do PEIT que se inclúa a actuación “Autovía Pontevedra –
Lalín – Lugo”, que se asigna ao Ministerio de Fomento e que finalmente se inclúe no Plan. Este novo eixo
inclúese para mellorar as comunicacións de Pontevedra co resto de Galicia, sen depender de Santiago de
Compostela e Vigo e tamén mellora a accesibilidade do interior da provincia de Pontevedra.
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Partido Galeguista Redondela
Resumo do contido:
Declaración contra o Plan polas actuacións previstas de ampliación da Autoestrada AP-9 ao paso por Chapela.
Valoración feita polo promotor:
A actuación responde á necesidade de dar resposta ao problema de conxestión de tráfico e para a mellora das
condicións de accesibilidade no ámbito metropolitano de Vigo. Os proxectos que desenvolvan a actuación
deberán incorporar accións que minimicen os impactos (acústico, ambientais, etc), así como garantir a súa
integración territorial e urbana, na liña do determinado no Plan.

Bloque Nacionalista Galego. Redondela
Resumo do contido:
Consideran que as actuacións previstas no treito urbano da AP-9 non van a solucionar o tráfico na zona e van a
provocar graves afeccións á parroquia de Chapela, polo que formula a súa oposición ao Plan, e solicita: A
retirada da proposta de desdobramento da Ponte de Rande e a Ampliación da AP-9 no treito Vigo -Teis -Rande.
O traspaso das estradas estatais que transcorren polo concello de Redondela á Xunta de Galicia.
Valoración feita polo promotor:
A actuación responde á necesidade de dar resposta ao problema de conxestión de tráfico e para a mellora das
condicións de accesibilidade no ámbito metropolitano de Vigo. Os proxectos que desenvolvan a actuación
deberán incorporar accións que minimicen os impactos (acústico, ambientais, etc), así como garantir a súa
integración territorial e urbana, na liña do determinado no Plan. Os criterios de transferencias incorporados ao
Plan teñen consecuencia na clasificación funcional da rede viaria, entendida como un sistema único, e no
cumprimento do obxectivo de articulación territorial; en ningún caso se formula a transferencia de estradas
pertencentes á rede estatal, xa que comparten a súa funcionalidade coa rede autonómica.

Partido Socialista. Redondela
Resumo do contido:
Consideran que as actuacións previstas no treito urbano da AP-9 non van a solucionar o tráfico na zona e van a
provocar graves afeccións á parroquia de Chapela, polo que formula a súa oposición ao Plan.
Valoración feita polo promotor:
A actuación responde á necesidade de dar resposta ao problema de conxestión de tráfico e para a mellora das
condicións de accesibilidade no ámbito metropolitano de Vigo. Os proxectos que desenvolvan a actuación
deberán incorporar accións que minimicen os impactos (acústico, ambientais, etc), así como garantir a súa
integración territorial e urbana, na liña do determinado no Plan.

Bloque Nacionalista Galego. Ponteareas
Resumo do contido:
Circunvalación de Ponteareas. Conexión do Parque Empresarial Val do Tea. Conexión da Autovía A-57 no
Confurco. Solicita a transferencia de varias estradas ao Concello, algunha delas pertencente á rede Provincial.
Valoración feita polo promotor:
O PDEG constitúese como instrumento básico de planificación en materia de estradas; aínda que está
enmarcado na planificación conxunta da Consellería en materia de transportes, non é o instrumento competente
para a definición de políticas nin accións puntuais en materia de infraestrutura ferroviaria.
No referente á variante de Ponteareas, o trazado proposto -como se indica nas Determinacións do Plan- deberá
ser concretado coa realización de Estudos ou Proxectos. Así mesmo o Plan establece as directrices para o
desenvolvemento das actuacións e a obriga da adecuación funcional das mesmas.
Respecto das conexións do Parque Empresarial coa rede de estradas de altas prestacións e principal, deben ser
contempladas, como é preceptivo, no Proxecto Sectorial que define a actuación.
No tocante ao enlace das vías de altas prestacións no Confurco, estará ao determinado polo Ministerio.
Respecto das transferencias solicitadas convén indicar que a proposta de transferencias incorporada ao Plan
entre a Xunta de Galicia e as Deputacións Provinciais e Concellos responde a criterios derivados dos obxectivos
e clasificación funcional asignados ás distintas estradas. Esta proposta está suxeita, como é preceptivo
legalmente, aos acordos entre as respectivas administracións. No que respecta ás estradas de titularidade da
Xunta o Plan xa contempla a transferencia ao Concello do treito urbano da estrada PO-403, Avda. Castelao.
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Bloque Nacionalista Galego. Salvaterra do Miño
Resumo do contido:
Transferir ao Concello de Salvaterra diversas estradas PO-410, 433, 403, …
Elaborar estudo de mobilidade na Comarca.
Valoración feita polo promotor:
O Plan de Estradas xa contempla a transferencia das estradas PO-432 e PO-433 así como parcialmente a
estrada 403, no treito no que se ten constatado a existencia dun itinerario alternativo que garante as condicións
de funcionalidade previstas no Plan.
Para o seu desenvolvemento, o Plan incorpora nas súas Determinacións a necesidade de elaborar Estudos de
Mobilidade nos ámbitos urbanos e metropolitanos, nos que se concentran os maiores problemas de mobilidade
en relación ao tráfico, transporte público e intermodalidade.

Partido Popular. Pontevedra
Resumo do contido:
− Analizan e puntualizan ás distintas actuacións previstas no Ámbito Metropolitano.
− Bulevar. Acompañalo de aparcamentos soterrados, carril bici, arboredo, deseño urbano, infraestruturas
urbanas. Rolda Leste. Que se desprace o trazado cara ao leste, a carón da estrada PO-542. Ponte das
Correntes. Que non se prime a circulación rodada; que se opte por unha solución peonil e mais humanizada.
Acceso ao Hospital Montecelo. Que non é necesario. Circunvalación de Pontevedra. Que se desprace mais
ao leste. Ampliación AP-9. Que se estenda a actuación cara ao norte. Remodelación Nó do Pino. Consideran
que é un erro manter o Nó na situación actual; e que debería desprazarse cara ao sur.
− Solicitan que se coordinen as actuacións coas previstas no Plan Xeral, e que se incremente a valoración e se
reasigne a inversión.
Valoración feita polo promotor:
− O escrito presentado contempla unha análise das distintas actuacións previstas no Plan par o ámbito urbano e
metropolitano de Pontevedra e no seu conxunto se valoran positivamente.
− Deben en todo caso matizarse algunha das consideracións presentadas:En primeiro lugar indicar que o
trazado contemplado para a Autovía A-57 é o previsto no Estudo Informativo redactado polo Ministerio de
Fomento e que, consecuentemente, se incorpora ao Plan. Idéntico razoamento pode sinalarse para a
conexión da Circunvalación de Pontevedra no Nó do Pino e a previsión de remodelación do propio Nó, para a
que deberán redactarse os documentos de detalle que, de acordo coas directrices do Plan, deberán conxugar
a resolución eficiente do tráfico e adecuada integración urbana da actuación.
Por outra parte, o Plan, retomando unha proposta municipal, incorpora e redefine a denominada Rolda Leste,
dándolle continuidade coa actuación definitiva para a Rolda Norte. O trazado e localización territorial de ditas
actuacións, con independencia dos axustes que sexan necesarios incorporar no desenvolvemento dos
proxectos de cara a garantir a súa axeitada integración topográfica, urbana e ambiental, considérase
adecuado, polo que o desprazamento cara ao leste que se propón no escrito (ademais que se superpoñería
parcialmente coa circunvalación anteriormente descrita) deixaría sen abordar a conformación dunha completa
Rolda Interior. O desenvolvemento destas actuacións deberá ser realizado en coordinación coas previsións
municipais contempladas no Plan Xeral.
O Plan inclúe igualmente, outras actuacións suxeridas polas administracións locais, que se incorporan con
carácter indicativo ao Programa de Actuacións en Medios Urbanos, e cuxa execución deberá ser avaliada na
redacción ou revisión dos respectivos Plans Sectoriais Viarios (Ponte das Correntes, viario perimetral de
Montecelo).
− A valoración das actuacións realízase pola aplicación de módulos estimados a partir da análise de distintas
actuacións asimilables, e se consideran adecuadas ao obxecto de concluír unha estimación global de
inversión. En todo caso deberán ser adaptadas no estudo pormenorizado de cada actuación, particularmente
respecto dalgunha das actuacións singulares. Do mesmo xeito o Plan, en ausencia de acordos concretos de
colaboración, asigna a participación mixta Concello – Xunta para algunha das actuacións que inciden
particularmente nos ámbitos urbanos.
Por último indicar que, o carácter de pormenor dalgunha das actuacións previstas para os Ámbitos Urbanos,
(como as actuacións referidas ao seu desenvolvemento: definición das características, deseño de carácter
urbano, …, así como as de carácter estratéxico relativo ás políticas de transporte, aparcamentos disuasorios,
carrís bici e bus, …), excede do alcance planificatorio do Plan. En todo caso, o Plan incorpora nas súas
determinacións as directrices para a integración ambiental, urbana e territorial no desenvolvemento das
mesmas, así como a necesidade de revisar ou redactar Plans Sectoriais Viarios de pormenor, nos que se
coordinen e adapten as actuacións contempladas no Plan.
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Partido Popular. Vigo
Resumo do contido:
Ao seu xuízo o Plan non está coordinado cos documentos de planificación do territorio (PITGAL e DOT). Logo
sinalan o que consideran desaxustes:
- A falta dun Eixo alternativo á AP-9 en todo o seu percorrido.
- Desaxustes na Conexión Viario Universidade -Variante Porriño Vigo.
- Nova Autovía Vigo –Porriño. Rolda Balsa –Porto de Molle.
Valoración feita polo promotor:
En primeiro lugar compre recordar que Plan Director de Estradas de Galicia encádrase no marco dunha
planificación conxunta en materia de Ordenación Territorial e de Transportes desenvolvida pola Consellería, en
concreto no marco das Directrices de Ordenación do Territorio (DOT).
En todo caso cómpre afirmar (dentro deste marco xeral de planificación), o papel do Plan como o instrumento
sectorial en materia de estradas, documento básico de planificación da Dirección Xeral. Neste sentido debe
entenderse que as directrices de ordenación e a definición do ámbito do grande espazo metropolitano Vigo –
Pontevedra definido nas DOT para as grandes estratexias de planificación, teñen expresión no Plan Director de
Estradas en tres ámbitos diferenciados:
- O grande espazo metropolitano, atendido en materia de infraestruturas polas grandes Autovías e eixos de
comunicación de longo percorrido.
- O espazo conformado pola Área Urbana de Vigo e os espazos urbanos inmediatos, atendidos polos eixos
viarios que conforman a Rede Arterial Metropolitana.
- O conxunto dos espazos urbanos, para os que o Plan Director de Estradas define, xunto cun conxunto de
actuacións de pequena e media escala, as directrices para a implantación coordenada de actuacións de
integración urbana e territorial, tanto en materia de infraestruturas de transporte (estradas, travesías,
aparcamentos de proximidade, etc.), como definindo as liñas de acción para abordar a planificación da
ordenación integrada destes ámbitos supramunicipais.
Respecto dos restantes aspectos expresados no escrito, indicar que:
- Atendendo ás razóns expresadas no escrito, respecto da importancia do denominado Eixo Atlántico de
Comunicacións (Autoestrada AP-9, N-550), o Plan, co obxecto de lograr unha maior eficiencia ambiental
contempla unicamente a implantación das actuacións que o Ministerio ten en curso, como variantes (Ordes,
Milladoiro,…), eixos novos (A-57, A-59,..) para garantir a mobilidade incluíndo igualmente actuacións de
mellora da capacidade nalgún dos treitos dos trazados actuais, co obxecto de abordar a resolución dos
problemas de conxestión que presentan.
- Respecto das actuacións referidas ao ámbito metropolitano de Vigo, máis aló da conformación administrativa
do espazo metropolitano o Plan tenta abordar e propoñer solucións para resolver os problemas de
funcionalidade na accesibilidade aos distintos espazos e contribuír con iso á mellora da articulación territorial.
Neste sentido, máis aló dos problemas de representación do plano ou de asignación á administración que se
citan no escrito (respecto da actuación 9) ou da solución definitiva que se lle dea a algunha das actuacións
(respecto da Rolda Vigo –Balsa -Porto do Molle), as actuacións contempladas considéranse necesarias para
garantir a mellora da funcionalidade do sistema viario. Neste sentido as actuacións contempladas no Plan
predefinen o ámbito e criterios xerais de ordenación de acordo aos obxectivos funcionais da rede, e deberán
ser axustadas na realización dos Estudos ou Proxectos de Estradas, tal como se indica nas Determinacións
do propio Plan.
Concretamente o desenrolo da actuación Rolda de Vigo –Balsa/Saiáns/Porto do Molle- na nova planificación
do Plan MOVE vincúlase ao Planeamento urbanístico.
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Bloque Nacionalista Galego. Mos
Resumo do contido:
O PDEG reflicte un descoñecemento da área metropolitana de Vigo, carece dunha visión intermodal e
multisectorial, descoñece a realidade social, económica e xeográfica da área sur de Vigo, e trata a estas áreas
como zona dormitorio, en detrimento dun modelo de vida vilego e sen atender á vertebración das zonas rurais.
No Plan débese contemplar a potenciación e priorización do transporte público. No Plan débese contemplar a
esixencia de estudos de accesibilidade e a obrigatoriedade de elaborar plans integrais de mobilidade
metropolitanos.
Valoración feita polo promotor:
O Plan Director de Estradas de Galicia encádrase no marco dunha planificación de carácter xeral desenvolvida
pola Consellería, en concreto no marco das DOT e do PITGAL.
En todo caso cómpre afirmar dentro deste marco xeral de planificación, o papel do Plan como o instrumento
sectorial en materia de estradas, documento básico de planificación da Dirección Xeral.
O Plan parte do recoñecemento da Área Metropolitana de Vigo, a máis dinámica de Galicia, tanto no relativo ao
crecemento e afianzamento da súa poboación, como na progresiva expansión dos ámbitos de actividade
económica e produtiva que se localizan no territorio circundante á cidade, pero aínda máis, con proxección e
influencia cara a territorios máis afastados. A previsión de novas infraestruturas viarias ou a mellora das
existentes debe considerarse como imprescindible.
A visión intermodal e multisectorial do Plan baséase na apertura das posibilidades e na coordinación e encadre
nos documentos integrais de planificación indicados anteriormente. Cabe indicar que o Plan Director de Estradas
non é o instrumento adecuado para establecer as políticas de transporte público nin para determinar a
localización das áreas de aparcamento disuasorio (por citar dous exemplos indicados no escrito); en todo caso
as actuacións definidas no Plan van na liña do solicitado, abrindo distintas liñas de acción:
- A definición de novas infraestruturas con características funcionais adecuadas para garantir as axeitadas
condicións de accesibilidade aos ámbitos xeradores de mobilidade da Área Metropolitana.
- Definir e programar actuacións de acondicionamento nas vellas infraestruturas, que permitan adaptalas en
mellores condicións para acoller outros tipos de tráfico e outros modos de transporte, máis acordes co
contorno territorial e urbano polo que transcorren.
Con todo isto perséguese na definición das actuacións e Programas do Plan (cómpre indicar a considerable
inversión destinada ao acondicionamento da rede existente) integrar as infraestruturas existentes nos ámbitos
dos núcleos e agregados de poboación, favorecendo o fornecemento dos núcleos e facilitando a definición de
estratexias e políticas sociais de carácter local dirixidas ao afianzamento da poboación e do emprego de base
local, políticas que permitan poñer en valor e reforzar o papel destes pequenos conxuntos urbanos. Neste
sentido deben entenderse as actuacións en materia de estradas previstas no Plan como liñas de acción que
contribúen á vertebración dos espazos e territorios da Área Metropolitana.
Por último indicar que o Plan incorpora nas súas Determinacións a conveniencia de elaborar Programas de
Acción, Plans e Estudos dirixidos entre outros:
Á realización de Estudos de Mobilidade nos ámbitos urbanos e metropolitanos
Á concreción de Programas de Sendas Peonís
Á formulación de Plans Municipais de Estradas
Á concreción de actuacións nos ámbitos urbanos e metropolitanos

Bloque Nacionalista Galego. Vigo
Resumo do contido:
O PDEG reflicte un descoñecemento da área metropolitana de Vigo, carece dunha visión intermodal e
multisectorial, descoñece a realidade social, económica e xeográfica da área sur de Vigo, e trata a estas áreas
como zona dormitorio, en detrimento dun modelo de vida vilego e sen atender á vertebración das zonas rurais.
Débese contemplar a potenciación e priorización do transporte público. No Plan débese contemplar a esixencia
de estudos de accesibilidade e a obrigatoriedade de elaborar plans integrais de mobilidade metropolitanos.
Valoración feita polo promotor:
Mesma xustificación que para a alegación anterior do Bloque nacionalista galego de Mos.
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Unión Centrista de Nigrán
Resumo do contido:
− Analizan e puntualizan ás distintas actuacións previstas no Municipio de Nigrán: Rolda Balsa -Saiáns -Porto
do Molle, que sexa definida polo Plan Xeral. Estrada PO-325, que no proxecto en redacción non se
incorporaron beirarrúas. Amósanse contrarios ao carril bici. Estradas PO-332, PO-340, Glorieta da Ramallosa,
solicitan correccións, beirarrúas, actuacións de seguridade viario, ...
− Solicitan a incorporación de novas actuacións: Estrada PO-552, que se aborde un proxecto de humanización.
Rúa Rans (antiga PO-3340), proxecto de urbanización. Estradas PO-332,PO-552, PO-340 e antiga estrada
PO-3340, que se incorporen paradas de bus.
Valoración feita polo promotor:
− Respecto do viario Balsa – Porto do Molle, tanto nos estudos realizados para a elaboración dos traballos de
ordenación de ámbito local do Plan Xeral de Vigo como de Nigrán, como nos estudos e análises en materia
sectorial de estradas (Plan Sectorial Vigo Integra e Plan Director de Estradas) se conclúe a necesidade de
abordar a resolución dos problemas de accesibilidade de todo o ámbito costeiro coa execución dun novo eixo
viario, alternativo e complementario aos dous viarios existentes (PO-325 e PO-552), que presentan un alto
grao de conxestión e carencias de funcionalidade agravadas polas interferencias do tráfico urbano.
− De acordo coas previsións do Plan, “a concreción das actuacións e a definición das súas características
deberá ser adaptada aos condicionantes derivados da ordenación territorial e de integración urbana, tendo en
conta a necesidade de acadar unha axeitada e efectiva coordinación interadministrativa”, o que abre a porta
para analizalas conxuntamente na elaboración do planeamento de ámbito local.
O Plan Director de Estradas prevé a execución dunha actuación de Mellora na estrada PO-325 co obxecto de
acomodala ás características urbanas do ámbito polo que transcorre; a concreción e características desta
actuación escapa ao alcance planificatorio do Plan. Por outra parte previse a súa transferencia á Deputación,
que (como non pode ser doutra maneira ), deberá ser acordada coa administración provincial.
Respecto ao suxerido para outras actuacións incorporadas ao Plan ou para as que se solicita a súa
incorporación, indicar que o pormenor das accións solicitadas (pintado, beirarrúas, seguridade viaria, ...)
excede do nivel de concreción dunha planificación en materia de estradas, e deben ser abordadas na
concreción das actuacións ou na súa acomodación aos Programas de Actuación previstos no propio Plan. En
todo caso cabe recordar que no municipio de Nigrán están incorporadas aos Programas do Plan actuacións
de Urbanización e Mellora nas travesías das estradas PO-552, PO-340 e PO-332, así como a actuación de
Mellora para a estrada PO-325.

Achegas de particulares:
35 escritos de particulares a través do rexistro da unidade de Pontevedra do M. de Fomento
Resumo do contido:
Cuestionan o trazado da Autovía A-57 ao paso por Pontevedra, solicitando axustes: coordinación das
administracións autonómica e local; axustar o trazado para evitar a afección aos núcleos nas parroquias de Bora
e Xeve; desprazar as conexións do nó do Pino cara ao sur; humanización da zona do nó do Pino;
desprazamento do trazado cara ao leste na parroquia de Bora evitando a afección ao LIC.
Valoración feita polo promotor:
O PDEG, especialmente no referido ás actuacións incorporadas aos ámbitos urbanos, establece a necesidade
de acadar unha axeitada e efectiva coordinación interadministrativa, polo que a primeira proposta respecto
destes ámbitos urbanos é a de revisar ou redactar Plans Sectoriais Viarios de pormenor.
Cómpre indicar que o trazado para a Autovía A-57 é o previsto no Estudo Informativo redactado polo Mº de
Fomento e que, consecuentemente, se incorpora ao Plan. Idéntico razoamento pode sinalarse para a conexión
da circunvalación de Pontevedra no nó do Pino e a previsión de remodelación do propio nó, para a que deberán
redactarse os documentos de detalle que, de acordo coas directrices do Plan, deberán conxugar a resolución
eficiente do tráfico e adecuada integración urbana da actuación, incorporando (no caso do nó do Pino), as
actuacións complementarias de humanización do espazo de cara a garantir a súa correcta integración.
O Plan incorpora nas súas determinacións as directrices para a integración ambiental e territorial no
desenvolvemento das actuacións, incorporando, ademais dos requirimentos legais establecidos respecto a
avaliación do impacto ambiental, criterios de actuación concretos para aquelas actuacións que puideran ter unha
especial afección en espazos sensibles, mesmo a redacción de Plans Especias de Infraestruturas co fin de
abordar a ordenación territorial, a minimización de impactos e a protección do patrimonio cultural e natural.
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Particulares (M.V.F., R.O.E., A.C.C., F.M.S., C.R.F.F., R.M.O., J.A.G., C.M.V.)
Resumo do contido:
Solicitan a transferencia da estrada N-554 (Vilaboa -Ponte de Rande) á Xunta de Galicia.
Valoración feita polo promotor:
Os criterios de transferencias incorporados ao Plan teñen consecuencia na clasificación funcional da rede viaria,
entendida como un sistema único, e no cumprimento do obxectivo de articulación territorial; polo que en ningún
caso se formula a transferencia de estradas pertencentes á rede estatal.

Particular (R.G.F.)
Resumo do contido:
Respecto da autovía A-76 Ponferrada –Ourense, considera máis adecuado desdobrar a actuación en dúas:
Monforte-Chantada, e Monforte-Ourense, por Trives e Ponte Caldelas, na liña do indicado no “Corredor 3”.
Valoración feita polo promotor:
O Plan, respecto da previsión de execución dunha nova autovía Ponferrada Monforte-Ourense, incorpora as
indicacións do Ministerio. Recolle a actuación estudada do desdobramento do corredor Monforte-Chantada e
apunta un esquema dunha posible solución para a conexión Monforte-Ourense por Coles, incorporando, o
reforzamento da estrada OU-536 Ourense-Pobra de Trives co obxecto de que (no caso de que o Ministerio opte
pola solución do “Corredor 1” para a Autovía A-76), quede garantida a correcta articulación territorial.

Particulares (A.A.T., J.A.T., A.A.M., C.T.E., C.F.P., B.F.R., V.M.V.P., A.M.R.L.)
Resumo do contido:
Cuestionan o trazado da Autovía A-57 ao paso polo municipio de Pontevedra, solicitando axustes: 1º
Coordinación das administracións Autonómica e Local na planificación territorial. 2º Axustar o trazado da
infraestrutura para evitar a afección aos núcleos nas parroquias de Bora e Xeve. 3º Desprazar as conexións do
Nó de o Pino cara ao sur. 4º Humanización da zona do nó de o Pino. 5º Desprazamento do trazado cara ao leste
na parroquia de Bora evitando a afección ao LIC.
Valoración feita polo promotor:
O Plan, especialmente no referido ás actuacións incorporadas aos ámbitos urbanos, establece a necesidade de
acadar unha axeitada e efectiva coordinación interadministrativa na adopción de decisións e execución das
actuacións, polo que a primeira proposta respecto destes ámbitos urbanos é a de revisar ou redactar Plans
Sectoriais Viarios de pormenor, nos que se coordinen e adapten as actuacións contempladas no Plan.
Cómpre indicar que o trazado contemplado para a Autovía A-57 é o previsto no Estudo Informativo redactado
polo Mº de Fomento e que, consecuentemente, se incorpora ao Plan. Idéntico razoamento pode sinalarse para a
conexión da Circunvalación de Pontevedra no nó do Pino e a previsión de remodelación do propio nó, para a que
deberán redactarse os documentos de detalle que, de acordo coas directrices do Plan, deberán conxugar a
resolución eficiente do tráfico e adecuada integración urbana da actuación, incorporando (no caso do nó do
Pino), as actuacións complementarias de humanización do espazo de cara a garantir a correcta integración da
infraestrutura nun ámbito netamente urbano.
O Plan incorpora nas súas determinacións as directrices para a integración ambiental e territorial no
desenvolvemento das actuacións, incorporando, ademais dos requirimentos legais establecidos respecto a
Avaliación do Impacto, criterios de actuación concretos para aquelas actuacións que puideran ter unha especial
afección en espazos sensibles, mesmo a redacción de Plans Especias de Infraestruturas co obxecto de abordar
a ordenación territorial e garantir a minimización de impactos e a protección do patrimonio cultural e natural.

Particulares (J.C.R.V., R.A.P., F.E.F.)
Resumo do contido:
Que a actuación de ampliación da Autoestrada AP-9 no acceso a Vigo provocará desvertebración do municipio
de Redondela na parroquia de Chapela, polo que solicitan a retirada desta actuación das propostas do Plan.
Valoración feita polo promotor:
A Ampliación da AP-9 é competencia do Ministerio de Fomento.
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Particular (A.V.S.)
Resumo do contido:
Que a actuación de ampliación da Autoestrada AP-9 no acceso a Vigo, ao seu paso pola parroquia de Teis,
provocará graves afeccións. Elevará os niveis de ruído, contaminación, impactos socieconómicos e na economía
dos cidadáns e afectará ademais ao patrimonio cultural, polo que solicita a retirada desta actuación das
propostas do Plan.
Valoración feita polo promotor:
A Ampliación da AP-9 é competencia do Ministerio de Fomento.

Particular (I.F.G.)
Resumo do contido:
VAC Costa Norte; conexión AC-101 Espasante. Solicita que se corrixa a conexión do proxecto para minimizar a
afección ás parcelas.
Valoración feita polo promotor:
O nivel de detalle do solicitado excede do carácter planificatorio das propostas do Plan.

Particular (B.P.G.)
Resumo do contido:
Que para a nova autovía Vigo -Porriño sería máis adecuado optar pola solución proposta polo Plan Xeral. Que
debería axustarse o trazado da Conexión viario Universidade –Variante Porriño -Vigo, para non afectar aos
núcleos das parroquias de Beade e Bembibre.
Valoración feita polo promotor:
Compre indicar que o trazado contemplado para a actuación “Variante de trazado: Tramo Porriño -Vigo” é o
previsto no Estudo Informativo redactado e aprobado polo Ministerio de Fomento. Consecuentemente a
actuación debe incorporarse ao Plan.
Respecto do novo viario de Conexión viario Universidade –Variante Porriño -Vigo , compre indicar que a
actuación contempladas considérase necesaria para garantir a mellora da funcionalidade do sistema viario, aínda
que a solución concreta que finalmente se execute deberán ser axustada na realización do Estudo ou Proxecto,
co obxecto de acadar a mellor integración urbana e territorial e minimizar a afección aos ámbitos lindeiros, tal
como se indica nas Determinacións do propio Plan.

Particular (C.E.S.)
Resumo do contido:
En contra da inclusión no Plan da actuación 12 do ámbito metropolitano de Pontevedra, "Conexión PO-310 C531 en Campañó (Poio).
Valoración feita polo promotor:
Cómpre indicar que o trazado contemplado para a actuación é o previsto no Proxecto de construción redactado e
aprobado. Consecuentemente, e estando a reclamación interposta pendente da resolución legal pertinente, a
actuación debe incorporarse ao Plan.

Particulares (CHAPELA)
Resumo do contido:
Recibíronse 1.875 alegacións a actuacións localizadas en Chapela-Meis (veciños, usuarios do centro de saúde,
do centro deportivo municipal, do centro escolar, da igrexa, etc.), relativas a:
− Ampliación da AP-9.
Valoración feita polo promotor:
A Ampliación da AP-9, é competencia do Ministerio de Fomento
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44 escritos de particulares a través do rexistro da Consellería de Presidencia
Resumo do contido:
Cuestionan o trazado da Autovía A-57 ao paso por Pontevedra, solicitando axustes: coordinación das
administracións autonómica e local; axustar o trazado para evitar a afección aos núcleos nas parroquias de Bora
e Xeve; desprazar as conexións do nó do Pino cara ao sur; humanización da zona do nó do Pino;
desprazamento do trazado cara ao leste na parroquia de Bora evitando a afección ao LIC.
Valoración feita polo promotor:
O PDEG, especialmente no referido ás actuacións incorporadas aos ámbitos urbanos, establece a necesidade
de acadar unha axeitada e efectiva coordinación interadministrativa, polo que a primeira proposta respecto
destes ámbitos urbanos é a de revisar ou redactar Plans Sectoriais Viarios de pormenor.
Cómpre indicar que o trazado para a Autovía A-57 é o previsto no Estudo Informativo redactado polo Mº de
Fomento e que, consecuentemente, se incorpora ao Plan. Idéntico razoamento pode sinalarse para a conexión
da circunvalación de Pontevedra no nó do Pino e a previsión de remodelación do propio nó, para a que deberán
redactarse os documentos de detalle que, de acordo coas directrices do Plan, deberán conxugar a resolución
eficiente do tráfico e adecuada integración urbana da actuación, incorporando (no caso do nó do Pino), as
actuacións complementarias de humanización do espazo de cara a garantir a súa correcta integración.
O Plan incorpora nas súas determinacións as directrices para a integración ambiental e territorial no
desenvolvemento das actuacións, incorporando, ademais dos requirimentos legais establecidos respecto a
avaliación do impacto ambiental, criterios de actuación concretos para aquelas actuacións que puideran ter unha
especial afección en espazos sensibles, mesmo a redacción de Plans Especias de Infraestruturas co fin de
abordar a ordenación territorial, a minimización de impactos e a protección do patrimonio cultural e natural.
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