
PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A CIRCULACIÓN DE

CAMIÓNS DE GRAN TONELAXE POLO VIARIO DE ACCESO AO VERTEDOIRO DE MIRAMONTES

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

de Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL, sobre a execución dunha sentenza do TSXG en

relación á circulación de camións de gran tonelaxe polo viario de acceso á canteira de Miramontes, na

parroquia da Grixoa

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O 24 de abril de 2018, como de concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia, asinei unha

resolución requerindo a regularización da situación xurídica das empresas que viñan accedendo ao

vertedoiro de Miramontes, na parroquia da Grixoa, e solicitando a correspondente autorización de paso

de camións de gran tonelaxe polo viario que vai dar ao mal chamado complexo medioambiental.

Dita resolución entedía que as empresas da UTE EYREGA e Tecnosolos Galaicos non tiñan

autorización para circular por eses accesos, un viario rural que está limitado a vehículos cun peso

máximo autorizado non superior a 5,5 Tn. Porén, en 1991, cando se autorizou a explotación da

canteira de Miramontes á entidade Áridos CNC, autorizouse tamén o acceso de vehículos pesados á

canteira, depositando a empresa a cantidade de 18.000 euros de fianza para responder dos posibles

danos que estes vehículos puideran ocasionar nos viarios municipais coa limitación sinalada.

As mencionadas empresas presentaron un recurso de reposición diante desta resolución porque

entendían que esa autorización tamén cubría os seus camións. O recurso foi desestimado polo mesmo

concelleiro, o 12 de xullo de 2018.

No mesmo ano 2018, as empresas presentan un recurso contencioso-administrativo no Xulgado do

Contecioso-Administrativo nº2 de Santiago de Compostela, que tras distintos recursos acabou

chegando ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O TSXG vén de emitir a sentenza 261/2021 na

que confirma a sentenza ditada en primeira instancia, que declarou que a excepción de tránsito para

camións de gran tonelaxe outorgada a ARIDOS CNC en 1991, non amparaba o paso de camións das

empreas demandantes e que o requerimento de regularización era conforma a dereito.
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Diante da confirmación da ilegalidade do paso dos camións pola estrada de acceso á canteira de

Miramontes, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta para a súa resposta ORAL a seguinte

PREGUNTA:

● Que medidas ten adoptado e que medidas pensa adoptar o Concello para dar

cumprimento á sentenza do TSXG e, polo tanto, impedir a circulación de camións de

máis de 5,5 toneladas polo viario de acceso ao vertedoiro de Miramontes?

Santiago de Compostela, 22 de Xuño de 2021

Xan Duro Fernández

Concelleiro do grupo municipal de Compostela Aberta
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