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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA MELLORAR A

SEGURIDADE VIARIA NA ESTRADA DP0701 DE SANTIGO ATA PORTOMOURO

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

de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A estrada provincial DP0701 conecta Compostela co veciño municipio de Val do Dubra onde empata

coa DP1914 sendo a combinación de ambas vias un dos eixos que articula o interior da provincia e

nomeadamente a comarca de Santiago coa de Bergantiños e a Costa da Morte. No anterior mandato,

a principios de 2019, coa posta en funcionamento da variante de Aradas, longamente demandada polo

Concello de Santiago á Xunta de Galicia, este viario convertiuse na conexión máis accesible de toda

esta área xeográfica co Polígono do Tambre.

Pasados xa máis de dous anos, existe xa a marxe temporal suficiente para avaliar o impacto da

variante de Aradas no aumento do tránsito rodado e os novos fluxos que afecten directamente á

DP0701. É por iso que cómpre impulsar a colaboración entre o Concello de Santiago e a Deputación

da Coruña co fin de realizar un estudo con medicións dos impactos antes mencionados para poder

valorar a execución de melloras que repercutan na seguridade viaria das persoas e vehículos usuarios

desta estrada.

Entre outras necesidades, cómpre garantir a mobilidade segura de vehículos e veciñanza na contorna

do lugar do Queiroal na Peregrina, así como das zonas máis próximas da Ponte do Romaño. Existe un

punto negro na incorporación a Lamascal que cómpre solucionar, así como, sendo este un viario cun

elevado uso de ciclistas, garantir máis medidas de seguridade para a correcta convivencia cos

vehículos motorizados.

Outras medidas a ter en conta serían a posibilidade de habilitar un estacionamento de borde, no

Romaño, para que, combinado co aumento das frecuencias das liña P4, moitos vehículos non teñan a

necesidade de acceder á zona urbana. Unha vez implementada a variante de Aradas cómpre

recuperar a idea de incorporar a urbanización do Avio-Torreira-Romaño ao Plan de Travesías da

Deputación para dar continuidade ás melloras urbanas realizadas hai máis de 10 anos xa no tramo de

Galeras-Salvadas-Vista Alegre.
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Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDO:

Instar á Deputación da Coruña a:

● Colaborar co Concello de Santiago para que se realice un estudo sobre a

seguridade viaria e melloras a implementar na estrada DP0701 de titularidade

provincial, para posteriormente orzar estas obras.

● Incorporar nos próximos planos de travesías provincial a reurbanización das

rúas do ámbito Avio-Torreira-Romaño

Santiago de Compostela, 12 de xullo de  2021

Xan Duro Fernández

Concelleiro do grupo municipal de Compostela Aberta
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