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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA NON AMPARAR A
INSTALACIÓN DUN VERTEDOIRO NO LUGAR DE COREXO, NA PARROQUIA DE MARROZOS

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

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. A proposta de acordó ten como

obxectivo evitar a desvalorización do patrimonio común e non renovable que é o noso territorio e, en

particular, o noso espazo rural, neste caso por causa do proxecto para a instalación dun vertoiro en solo

rústico no lugar de Corexo (Marrozos).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Na primeira semana do mes de agosto a veciñanza do lugar de Corexo alertou das pretensións da empresa

COMUCA SL de construir un vertedoiro -denominado no seu proxecto 'planta de transferencia'- de residuos

construtivos nunha finca rústica de case 23.000 m2 localizada na Sanguiñeira. Un solo rústico de protección

agropecuaria actualmente cultivado -unha plantación de millo- e libre de edificacións, mais rodeado de

vivendas en case a totalidade do seu perímetro. Un ámbito no que empresa promotora pretende facer este

novo vertedoiro amparándose no artigo 35.1,m da Leí 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia que inclúe

a posibilidade de construir neste tipo de solos rústicos "Instalacións e infraestruturas (...) de saneamento e

xestión e tratamento de residuos, sempre que non impliquen urbanización ou transformación urbanística do

terreo polo que discorran", Uns usos que non aparecen recollidos na redacción orixinal da Ordenanza 16.

So/o rústico de protección agropecuaria do actual planeamento do Concello de Santiago.

Preténdese usar a mencionada parcela como "depósito temporal de residuos de construción que deben ser

tratados ou eliminados en instalacións situadas a grandes distancias" polo que "os residuos son descargados

e almacenados para que despois poidan ser transportados a outro lugar para a súa avaliación ou

eliminación", segundo as propias palabras do proxecto presentado no Concello, Semella, pois, que se trataría

dun vertedoiro destinado a unha función fundamentalmente de carácter loxístico coa separación e

clasificación mediante procedementos mecánicos e manuais dos residuos da construción alí almacenados.

Unha actividade que non semella a máis idónea para desenvolver nun solo rústico con especia! protección

agrícola, rodeado de vivendas, e próxima a un curso de auga. A maiores, hai que destacar que a finca non

ten conexión directa cos viarios de alta capacidade, nomeadamente coa N-525, e que o seu acceso faríase a

través dunha pista de concentración parcelaria que conecta coa estrada provincial DP-8203, que á súa vez

discorre por unha zona densamente poboada e que soporta un importante volume de tráfico, por ser unha das

principáis conexións entre os municipios de Yedra e Santiago. Nin a estrada en sí nin a súa vinculación coa

rede viaria teñen calidade suficiente para soportar o tráfico pesado que xeraría a instalación prevista, polo que
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non cumpre criterios de sustentabilidade relacionados co transporte posto que a circulación transitaría,

ademáis, por diante de numerosas casas da veciñanza do lugar,

Este proxecto uniríase ao conxunto de problemáticas saciáis e ambientáis relacionadas co tratamento de

residuos e vertedoiros localizados no noso municipio e na nosa contorna ou comarca, como poden ser o de

Miramontes, Casalonga ou Tauro. Problemáticas máis relacionadas con motivacións de lucro econónico que

co beneficio social ou os coidados ambientáis e do territorio, que se producen a pesar de que os criterios para

a localizador! das futuras instalacións de xestión de residuos que proporciona o Plan de Xestión de Residuos

Industriáis de Galicia 2016-2022 (PRIGA) no seu anexo IX advirten de que "as instalacións de xestión, agás

as relacionadas coa eliminación de residuos nos recheos, estarán situadas en polígonos industriáis", A pesar

de que a Xunta de Galicia permite habitualmente estes usos en solo rústico, o propio PRIGA aclara que "se

non é posible debido á inexistencia de solo industrial nun radio próximo, buscarase unha localización en

terreos antropizados". Ademáis, fai mención á distancia aos núcleos de poboación e outras actividades e

servizos, afirmando que "buscarase que a ubicación proposta garanta a compatibilidade da nova

infraestrutura cos usos existentes no seu contorno",

No caso de Corexo é evidente que a parcela non está instalada nun polígono industrial, a pesar de que o

máis próximo está a menos de 5 km no polígono industrial de Fumares en Sergude (Boqueixón) e que a

menos de 12 km está situado o polígono da Costa Vella con abundantes parcelas disponibles. Ademáis está

inserida nun núcleo de poboación con 8 fogares situados a menos de 25 metros da instalación proposta, o

que provocaría unha desvalorización de todos eles de xeito inmediado. Ademáis, córrese o grave o risco dun

importante impacto paisaxistico e ambiental en toda a contorna e semella evidente que os usos propostos son

difícilmente compatibles coa contorna social da zona. Un caso no que unha vez máis os intereses económicos

e de empresas particulares agreden social e ambientalmente as poboacións locáis, e que non debe ser

amparado polas institucións públicas que teñen como obxectivo salvagardar o ben común,

Así pois, tendo en conta o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do

Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

1, Declarar o non amparo do Pleno do Concello de Santiago das agresións ambientáis e saciáis e

da implantación de usos inadecuados en terreos rústicos de especial protección agrícola,

especialmente ñas proximidades de núcleos rurais poboados.

2. Instar ao correspondente órgano de gobernó a revisar a petición de instalación dun vertedoiro

no lugar de Corexo, parroquia de Marrozos, e a ter en canta as alegacións da veciñanza

afectada,

3, Solicitar ao Departamento de Tráfico de Santiago a instalación da sinalética que indique os

pesos máximos permitidos para os vehículos en todas as pistas e viarios que transitan polo

lugar de Corexo

4. Instar á Xunta de Galicia a:

a, Modificar a Leí do Solo de Galicia, cando menos no referido a usos e actividades en

solo rústico, para diferenciar os usos permitidos ñas diferentes categorías e para que
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verdadeiramente os centros de tratamento de residuos industriáis se localicen

preferente en solos industriáis.

b. En coherencia co anterior, mudar o Plan de Xestión de Residuos Industriáis de Galicia

para terminar co descontrol actual que so beneficia as empresas que fan da xestión de

residuos un gran negocio sen cautelas ambientáis.

5. Os grupos municipais do Concello de Santiago manifestan o seu apoio á veciñanza de Corexo

na súa lexitima oposición á instalación dun vertedoiro ao pe das súas casas, e darán conta

deste acordó a todos os grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia

Santiago de Compostela, 10 de Agosto do 2020
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Marta Lois González
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