
      CERVO

Xoán Antonio  Estúa  García,  concelleiro  portavoz  do Grupo Municipal  do 
Bloque Nacionalista Galego na corporación Municipal de Cervo, ao abeiro 
da lexislación vixente.

MOCIÓN DE APOIO AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS NO CONCELLO DE CERVO AO 
ESTUDO  INFORMATIVO  “AUTOVIA  DE  CONEXIÓN  ENTRE  DAN  CIBRAO  E 
BARREIROS”

Exposición de motivos:

Por resolución da Dirección Xeral de Estradas con data 8 de xuño de 2009 apróbase 
provisionalmente e sométese a información pública o Estudo Informativo e Estudo 
de Impacto ambiental da “Autovía de conexión entre San Cibrao e Barreiros” EI-1-
LU-07.

Na mesma resolución recoméndase como alternativa mais favorábel a denominada 
“IA2+IB2” que de acordo co Art. 10 da vixente Lei de Estradas, e a modificación 
do  apartado  4  ,  establecida  na  Lei  24/2001,  de  27  de  decembro,  deberá 
someterse o estudo informativo ao preceptivo informe das Corporacións 
Locais afectadas.  

De acordo co OFICIO emitido pola DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO 
EN GALICIA, dependente do Ministerio de Fomento, este departamento procedeu á 
publicación no B.O.E. do anuncio informativo con data 23 de xuño de 2009 para 
exposición pública e período de alegacións durante o prazo de 30 días  hábiles, 
remitindo a entre outros organismos, ao Concello de Cervo, documentación relativa 
para que no devandito prazo e un mes mais, a Corporación de Cervo e outras que 
puideran  verse  afectadas  remitan  á  “Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en 
Galicia” as observacións ou alegacións que consideren oportunas.

Dentro  dos  prazos  expostos,  numerosos  cidadáns  individuais  e  colectivos  do 
Concello de Cervo, ademais da propia Corporación Local; presentaron alegacións ao 
trazado  proposto  polo  Ministerio  de  Fomento  “IA2+IB2”,  unhas  con  facendo 
referencia  ao  mantemento  de  mananciais  de  subministro  de  augas  ás  súas 
vivendas, noutros casos referidas ao propio trazado da autovía.

O Grupo Municipal  do BNG entende que a Corporación Municipal  de Cervo debe 
sumarse, dando o seu apoio, as alegacións presentadas polos veciños e veciños de 
Cervo  ao  “Estudo  Informativo  e  Estudo  de  Impacto  ambiental  da  Autovía  de 
conexión entre San Cibrao e Barreiros EI-1-LU-07” para que estas conten con maior 
forza para a súa defensa.



ACORDO:

1.- O Grupo Municipal do BNG insta á Corporación municipal de Cervo a 
apoiar mediante acordo plenario as alegación presentadas polos veciños do 
Concello  de  Cervo,  tanto  individuais  como  colectivas  e  as  do  propio 
concello  á  alternativa  “IA2+IB2”  proposta  polo  Ministerio  de  Fomento 
dentro do “Estudo Informativo e Estudo de Impacto ambiental da Autovía 
de conexión entre San Cibrao e Barreiros EI-1-LU-07”

2.- Remitir o acordo plenario a “ Demarcación de Estradas do Estado en 
Galiza”. 

Cervo, 27 de xullo de 2009.

Xoán Antonio Estúa García
Concelleiro portavoz do BNG.

AO ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CERVO


