
        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 CORREDOR BARREIROS-FERROL

Exposición de motivos:

As  infraestructuras  de  transportes  e  comunicacións  constitúen  un  elemento 
necesario  para  impulsar  o  fomento  da  actividade  productiva  e  para  facilitar  a 
mobilidade  de  persoas  e  mercadorías,  as  orientacións  da  Unión  Europea  nesta 
materia e as propostas contempladas  na perspectiva europea de ordenación do 
territorio  (PEOT),  determinan  a  necesidade  de  que  as  redes  trans-europeas  de 
transporte cubran o territorio dos Estados membros, nomeadamente as rexións con 
localización periférica, como é o caso galego, xa que ‘...non é posíbel admitir que a 
distancia xeográfica vaia acompañada por un castigo adicional para os territorios  
periféricos..’ (Decisión 1692/96/CE, actualmente en trámite de revisión)

No contexto  da  área norte  da  Galiza  costeira,  as  comarcas  da  Mariña  lucense, 
Ortegal, Eume e Ferrol, constitúen un espazo definido e diferenciado de 300.000 
habitantes  e  3.000  quilómetros  cadrados  de  superficie,  segundo  se  define  no 
estudo socioeconómico realizado pola Fundación Universidade de A Coruña e na 
historia común destes territorios.  O potencial económico e demográfico desta área 
xeográfica  caracterízanse  pola  presenza  de  importantes  enclaves  industriais  e 
enerxéticos (Inespal-Alcoa, Endesa-As Pontes, Megasa, IZAR-Fene/Ferrol, ABSA , 
Porto de Celeiro) así como unha actividade relativamente superior á media galega 
en sectores como a pesca, a explotación forestal, industrias extractivas de minerais 
non  metálicos,  alimentación,  téxtil  e  confección,  madeira  e  corcho,  química, 
metalurxia, transportes e outros, cuxo desenvolvemento futuro está precisamente 
condicionado  á  mellora  das  infraestructuras  viarias.  En  resume,  o  10.5%  da 
poboación galega,  o 10.3% da cota de mercado galega, o 14.0% da actividade 
industrial de Galiza e o 10.3% da actividade económica galega concéntranse nesta 
zona. Sen embargo, esta relevancia económica e social, determinante sen dúbida 
dentro do PIB galego, contrasta cunha deficiente  dotación de infraestruturas de 
comunicación,  o que dificulta  os fluxos de actividade e a inter-relación entre as 
distintas áreas do territorio, e do conxunto co exterior, constituíndo esta situación 
un freo importante para o pleno desenvolvemento do potencial existente nesta área 
xeográfica galega.  

O Consello da Xunta de Galiza celebrado o 6 de abril de 2001 no mosteiro de San 
Clodio (Leiro),  deu- aprobación ao denominado ‘Plano de Infraestruturas Viarias 
das comarcas de Ferrolterra, Eume, Ortegal e Mariña luguesa’,  un programa de 
obras de infraestructura de índole diversa, e que comprometía investimentos por 
parte das Administracións central e autonómica dunha contía de 191.094 millóns de 



pesetas.   Dentro  deste  conxunto  de  infraestruturas  inclúese  a  ‘Via  de  Alta 
Capacidade do Litoral (tramo San Cibrao-Ferrol)’, e a ‘Vía de Alta Capacidade do 
Litoral  (tramo Barreiros-San Cibrao)’,  proxectos que amosan a estas alturas  do 
tempo un considerábel retraso, de acordo coa previsión realizada pola propia Xunta 
de Galiza.

A ‘Vía de Alta Capacidade do Litoral (tramo San Cibrao-Ferrol)’,  a executar pola 
Xunta de Galiza, coa forma de corredor, ven ser un tramo de 88 Km que discorre 
polas comarcas da Mariña de Lugo, Ortegal e Ferrolterra cun prazo de execución de 
seis anos no período 2001-2007. A pesa de tratarse dunha obra que xa tiña que 
estar  rematada a día  de hoxe,  só dous dos seus tramos,  están a día  de hoxe 
licitados sendo absolutamente insuficientes os investimentos que se recollen nas 
contas  públicas  para o  ano 2010.  Non só iso,  os  Orzamentos  de 2010 na  súa 
programación plurianual alonga para as anualidades 2013 e seguintes o groso do 
investimento que chega a cifrar en 70 millóns de euros.

A ‘Vía de Alta Capacidade do Litoral (tramo Barreiros-San Cibrao)’, a executar polo 
Ministerio de Fomento, coa definición de autovía, ven ser un tramo de 33 Km que 
percorre  os  Concellos  de Barreiros,  Foz,  Burela  e  Cervo  a executar  no período 
2001-2007.  A  esta  altura  a  Administración  do  Estado,  a  pesar  dos  acordos 
parlamentares que falaban do seu remate no horizonte de 2008, só ten executado 
un estudo informativo do trazado xa sometido ao tramite de exposición pública. 
Non deixa de ser curioso que nos Orzamentos Xerais do Estado se teñan recollido 
partidas de carácter testemuñal para esta actuación desde 2004, non procedéndose 
a súa execución na case totalidade das anualidades Orzamentarias.

Á vista do exposto resulta evidente un incumprimento dos prazos por parte das 
administracións comprometidas na obra, a necesidade dun impulso inversor e a 
definición dun cronograma de actuacións que garanta prazos de execución, partindo 
da  realidade  da  mesma,  así  como dotacións  orzamentarias  suficientes  a  fin  de 
permitir o seu remate nun período razoábel.

1º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Cervo solicita que o Pleno 
da Corporación acorde instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que 
procedan  a  definir  un  cronograma  con  prazos  e  consignacións  orzamentarias 
suficientes  que  permitan  rematar  a  Vía  de  Alta  Capacidade  Barreiros-Ferrol  no 
horizonte de 2014.

2º) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Cervo solicita que o Pleno 
da Corporación dea traslado do presente acordo ao Goberno do Estado, a Xunta de 
Galiza e aos Grupos Parlamentares con representación na Cámara Galega e no 
Congreso dos Deputados

Cervo, a 11 de novembro de 2009

Xoán Antonio Estúa García
Portavoz Municipal do BNG 

AO ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CERVO


