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ACTA DA SESIÓN  EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA PO-
LO PLENO DO CONCELLO  O DÍA  NOVE  DE SETEMBRO  DO DOUS MIL 
DEZ. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
 D. Melchor Roel Rivas 
 

CCCOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::O    
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús An-

tonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, Dª. Olga María Méndez 
Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez, D. 
Guillermo Leal Arias, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández, 
Dª. Vanesa Rego Martínez, D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósi-
to Mariño. 
      
 NON ASISTEN: 

Dª. María del Carmen Gueimunde González, D.  Celestino V. García Paz e 
D. Juan José Pardo Gato. 
 

SECRETARIO 
 D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro         
 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte e unha horas e 
tres  minutos do día nove de setembro do dous mil dez, reunense, en primeira 
convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de cele-
brar a sesión extraordinaria e urxente do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Al-
calde, asistido de mín, o Secretario quen certifica. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 

polo Sr. Alcalde aberta a sesión 
 

 
1º.- PRONUNCIAMENTO SOBRE A URXENCIA. 

 
Polo Sr. Alcalde sométese o pronunciamento da urxencia a votación, mo-

tivándoo en base ao remate inmediato do prazo para a presentación da docu-
mentación que se vai a tratar no punto 3º.  

 
Non se producen intervencións e o Pleno da Corporación por unanimida-

de dos seus membros acorda ratificar a urxencia da convocatoria. 
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2º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS EXTRAORDINARIA DO DÍA 31  
MAIO, ORDINARIA DO 28 DE XUÑO E ORDINARIA DO 26 DE XULLO DO 2010. 

 
Dilixencia: Para facer constar que intervén o Sr. Leal Arias para excusar 

a ausencia de Don Juan José Pardo Gato por obrigas laborais, pero que está de 
acordo co que se somete a aprobación. 

 
Acta da sesión extraordinaria celebrada o día 31 de maio de 2010. 

 
O Sr. Expósito Mariño dí que na páxina 7 na súa intervención onde dí:  

“dirixíndose ao voceiro do grupo municipal do PSOE que máis interese en que 
se abra o centro teno él” debe dicir: “dirixíndose ao voceiro do grupo municipal 
do PSOE que importalle tanto como a él que se abra o centro”. 

 
En consecuencia queda aprobada a acta con estas modificacións. 

 
 Acta da sesión ordinaria celebrada o día 28 de xuño  de 2010. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño que dí que na páxina 2 na súa interven-
ción onde dí: “pregunta se cando se fixaron as retribucións eran conscientes de 
que esas cantidades eran as mínimas, debe constar: “pregunta se cando se 
fixaron as retribucións eran conscientes de que esas cantidades eran dignas 
para poder vivir”. 
 

En consecuencia queda aprobada a acta con estas modificacións. 
 
 Acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de xuño  de 2010, queda 
aprobada. 
 

3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME SOBRE O PROXECTO DE 
TRAZADO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA VÍA DE ALTA CAPACIDADE, 
TREITO: ENLACE CENTRO DE VIVEIRO. 

 
Intervén o Sr. Alcalde quen dí que a proposta da Alcaldía se someteu á 

Comisión Informativa, sendo dictaminada favorablemente por unanimidade. 
 
Prosegue dicindo que vai fuxir do tema político para centrarse no tema 

institucional, que chegou ao Concello algo que xa estaba aprobado, pero quere 
recalcal antes de dicir nada  que esta proposta vai da nada á nada, xa que vai 
dende Fontecova ata pouco antes do depósito de auga. 

 
Continúa dicindo que institucionalmente se está ninguneando aos veciños 

de Viveiro xa que o Pleno puxera como requisito que non atravesara ningún 
núcleo de poboación, que o 9 de xuño de 2006 apróbase o estudo de impacto 
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ambiental coa proposta do Concello e que o 18 de xullo saliu aprobado sen 
nengunha alegación. 

 
Que o acto dictado é nulo de pleno dereito xa que previamente terían 

que ser notificados o Concello e á Deputación. 
 
Que falla un estudo comparativo, que no proxecto que nos envían fanse 

quebros a algunhas casas, que no proxecto non se contempla non ten previsto 
acondionamento peonil, que quedan afectados elementos do patrimonio que 
antes estaban fora, que o máximo aforro en tempo co novo deseño sería de 15 
segundos no traxecto Lugo-Viveiro, tempo que se incrementa na saída dende 
Viveiro. 

 
Remata dicindo que a finais de setembro se fará  o informe para o estudo 

do impacto ambiental, que van a presentar o PXOM e que isto o que fai é partir 
o crecemento familiar urbanístico de Viveiro. 

 
Remata dicindo que con toda a tranquilidade, pero con toda a firmeza, 

imos a seguir pelexando aquí no Pleno namentres que outros se esconden en 
comunicados de prensa sen ter a valentía de defender as súas ideas, se é que 
as teñen, para non lle mirar aos veciños aos ollos. 

 
Intervén o Sr. Leal Arias quen dí que en primeiro lugar quere deixar claro 

que a súa postura non é un apoio incondicional ao alcalde ou ao grupo de go-
berno, que eles prestan o seu apoio ao grupo de goberno cando o creen nece-
sario, xa que non lles doen prendas cando hai que defender aos vecinos, por-
que se ben é certo que se presentan ás eleccións baixo unhas siglas, tamén o 
é que están postos polos votos dos veciños de Viveiro aos que compre defen-
der, pese a quen lle pese. 

 
Prosegue dicindo que van a apoiar as alegacións porque non están de 

acordo co proxecto, xa que se descoñece cal é o traxecto definitivo, o único 
que se sabe é unha modificación puntual que afecta aos veciños de Magazos, 
pero que ninguén lle dí que pasado mañá se modifique outra zona. Que se fala 
de impacto medioambiental, pero onde hai impacto medioambiental máis 
grande que cruzar o Val do Landro dende San Pedro ata a Redoada con máis 
de 1.800 metros de conca. Independentemente diso existen outros problemas 
como son a paralización do PXOM e a paralización dos polígonos industriais. 
Que é unha vergoña que para adiantar un coche temos que facer 25 quilóme-
tros. 

 
Remata dicindo que urbanísticamente a algúns veciños as vivendas qué-

danlle en situación de fora de ordenación, que a Xunta tiña que negociar co 
Concello, e que están en desacordo co trazado e coas formas. 
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Intervén o Sr. Goás Basanta dicindo que no eido das alegacións está per-
fectamente explicado, que para eles o trazado é o do 2006, baseándose en 
cuestións moi claras como foi no seu día que a estrada non pasase por ningún 
núcleo de poboación, así como impacto ambiental.  

 
Que na memoria do proxecto se deixa claro que hai impacto severo e crí-

tico sobre determinadas edificacións que están inventariadas, discrepa do Sr. 
alcalde dicindo que isto si que ten trascendencia política e que a idea é presen-
tar isto para non facer nada, que as maiorías son para ser xenerosas e espera 
que a Xunta recapacite. Conclúe a súa intervención dicindo que a política do PP 
está en tirar normas do anterior goberno. 

 
Intervén o Sr. Expósito Mariño quen comeza dicindo que fai súas as pa-

labras ditas polo Sr. Leal Arias. Prosegue dicindo que é sabido que esta estrada 
a eles lles preocupou e preocupa e que están en contra da totalidade do traza-
do, pero tamén é sabido que se consensuara precisamente este primeiro tramo 
que se trae aquí, baixo unhas premisas como que atravesara os núcleos rurais 
e non dañara ou dañara mínimamente as vivendas existentes, que a proposta 
que eles plantexaran era eliminar a ponte dos 1.000 metros no Val do Landro, 
xa que iso sí que é impacto ambiental. 

 
Prosegue dicindo que falaba o outro día o presidente do PP impartindo 

leccións medioambientais dicindo que se algunha casa estaba afectada se lle 
poñía un muropantalla, pois menudo impacto, falaba dun aforro de 20.000.000 
de euros, logo ¿é que Viveiro non o merece?, ¿cando vai a ter algo?. 

 
Conclúe dicindo que seguro que está seguro de que esta obra non se vai 

a facer na súa totalidade, que vai a apoiar estas alegacións porque en Magazos 
e Viveiro vainos a atrancar o plan urbano. 

 
Intervén o Sr. Alcalde, dicindo que, en canto ao tema de Magazos, se 

aleda de que todos estean de acordo. 
 
En canto á ponte de Landrove, dicir, por alusións, que o Sr. que non foi 

elexido polo pobo non fala da ponte de Landrove porque votou no Pleno que 
baixara por Fondón e atravesara Portochao. Prosegue dicindo que a ponte de 
Landrove é, segundo a Universidade de Santiago, o menor impacto para cruzar 
o río Landro, informe no que nos apoiamos no seu día todos os que estabamos 
en contra da B5 a C1. En canto á empresa de biomasa bque necesita 80.000 
m2, dos cales 40.000 teñen que ir en solo industrial estase negociando con 
SUPLUSA da Deputación, para que cos 2.000.000 de euros previstos para am-
pliacións de polígonos industriais faga o polígono industrial de Chavín e poidan 
meter os 40.000 m2 de zona industrial, actuación que xerará 80 postos de tra-
ballo. En canto ao outro polígono, dicir que a inversión se realizou co anterior 
goberno e que a modificación do proxecto pedida pola alcaldía foi xustamente 
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a XESTUR que en 300 metros conectara o polígono industrial de Landrove coa 
autovía. 

 
Conclúe dicindo que o que queren con esta variante é rachar o PXOM e 

máis cousas, pero que como non quere nomear a quen non tivo a valentía de 
presentarse no seu día, nin a quenes o rodean nas roldas de prensa pero que 
non teñen a honradez e a obriga de estar hoxe aquí neste pleno, explicando o 
que pensan e os insultos que soltan na prensa, eu adícolles só unha actitude, 
que non vou a entrar en debates por que o que aquí temos que facer é estar 
todos xuntos para que este tipo de personaxes non fastidien ao pobo de Vivei-
ro. 

 
Sometida a proposta da Alcaldía a votación, o pleno por unanimidade dos 

membros presentes (catorce) ACORDA o seguinte: 
 

ALEGACIÓNS Ó DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DA VÍA DE ALTA CAPACIDADE 

O BARQUEIRO – SAN CIBRAO, TREITO: ENLACE CENTRO DE VIVEIRO LU/00/063.01.3.0 

 

 

111...    AAANNNTTTEEECCCEEEDDDEEENNNTTTEEESSS   
 
No DOG nº 138 de 18 de xullo de 2006, publícase o anuncio de resolución de aprobación do expediente de 

información pública, estudo informativo e impacto ambiental, recollendo explícitamente: 

 

Cuarto.-Con data do 1 de outubro de 2004, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental formulou 

a declaración de impacto ambiental do estudo informativo e estudo de impacto ambiental da vía de alta 

capacidade Ferrol-Barreiros (conexión A-8). Treito: O Barqueiro-San Cibrao; quedando fóra do ámbito da 

declaración o trazado no termo municipal de Viveiro. 

 

Quinto.-Con data do 30 de novembro de 2004, resolución da Dirección Xeral de Obras Públicas que aproba 

o expediente de información pública e definitivamente o estudo informativo e estudo de impacto ambiental 

da vía de alta capacidade Ferrol-Barreiros (conexión A-8). Treito: O Barqueiro-San Cibrao. Clave LU/00/063.00, 

excepto os treitos Covas-Viveiro Sur e Viveiro Sur-Celeiro que quedaron excluídos da aprobación como con-

secuencia da oposición do Concello de Viveiro aos trazados propostos no estudo informativo. 

 

Sexto.-O Concello de Viveiro manifestou que aceptaría o trazado máis exterior de todas as alternativas pro-

postas no estudo informativo e formado pola alternativa B1 do estudo informativo no treito Covas-Viveiro Sur 

e unha combinación das alternativas C2 e C3 no treito Viveiro Sur-Celeiro. 

 

Sétimo.-Con data do 3 de xaneiro de 2006, solicítaselles á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambien-

tal da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible a ampliación do ámbito da declaración 

de impacto ambiental no termo municipal de Viveiro; formado pola alternativa B1 do estudo informativo no 
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treito Covas-Viveiro Sur e unha combinación das alternativas C2 e C3 no treito Viveiro Sur-Celeiro; manténdo-

se nestes dous treitos as mesmas condicións técnicas que no resto dos treitos aprobados. 

 

Oitavo.-Con data do 9 de maio de 2006, o director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental modifica a 

declaración de impacto ambiental para incluír os subtreitos Covas-Viveiro Sur e Viveiro Sur-Celeiro. A modifi-

cación é publicada no DOG nº 110 do 9 de xuño de 2006. 

 

Onde se recollen as solicitudes do Concello de Viveiro. 

 

No DOG de 06 de Agosto de 2010, publícase a resolución de 26 de xullo pola que se somete ó trámite de 

información pública o proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental do Documento complementario 

para información pública da vía de alta capacidade o barqueiro – san cibrao, treito: enlace centro de vivei-

ro lu/00/063.01.3.0. 

 

 

222...    AAALLLEEEGGGAAACCCIIIÓÓÓNNNSSS   
 

1. FALTA DE SOLICITUDE AO CONCELLO DO INFORME PRECEPTIVO NO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

No estudo de impacto ambiental no apartado (2) “tramitación pendente” establécese que en paralelo ao 
trámite de información pública solicitaranse informes dos municipios afectados polo proxecto como trámite 
previo a fin de que o organismo ambiental poida proceder a formular a correspondente Declaración de Im-
pacto Ambiental. Dita petición de informe non foi evacuada, é máis non foi realizada a consulta previa a 
que se refire o artigo 17.2 do Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos, polo que o acto incorre nun vicio de 
nulidade de pleno dereito de acordo co disposto no artigo 62.1.e) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ao ser dictado 
prescindido dun trámite esencial, como é a petición do informe preceptivo ao Concello de Viveiro, Adminis-
tración Pública afectada tal e como sinala o artigo 2.7 do TRRDL 1/2008.  
 

 

2. FALTA DE ESTUDO COMPARATIVO: 

 

Cabe salientar que ó tratarse dun estudo de cambio de trazado, bótase en falta o estudo comparativo entre 

o trazado aprobado e esta proposta. 

 

Os puntos cruciais para facer unha análise máis a fondo da idoneidade do cambio de trazado serían os se-

guintes: 

 

• Comparación da compensación de terras entre os distintos trazados. Non existe un estudo claro da 

diferenza de compensación de terras entre o trazado orixinal e a proposta realizada. Dado que o 

trazado proposto e moi excedentario en terras (máis de 200.000 m3), sería necesario indicar se iso su-

pón un aforro ou un aumento da compensación. 
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• Comparación económica de ambos trazados. Non se indica o aforro ou incremento do custo da rea-

lización da nova proposta respecto o trazado aprobado. 

 

3. AFECCIÓN DA ESTRADA 

 

Existen unha serie de afeccións provocadas pola construción da V.A.C. que cremos non foron suficientemen-

te ponderadas. No anexo nº 1 poden atoparse os planos que definen as mesmas. 

 

AFECCIÓNS A BENS E PROPIEDADES 

 

Cabe salientar a influencia das zonas de afección da Vía de Alta Capacidade, dado que a categoría da 

mesma na expropiación é de Corredor estras zonas son: 

 

• Zona de Servidume, de 17 metros a partir da zona de dominio público. Nesta zona non se permitirán 

obras nin se permitirán máis usos cos compatibles cos seguridade vial.  

• Liña de Edificación, nas estradas autonómicas a distancia mínima das edificacións ás aristas da ex-

planación será de 30 metros. 

• Zona de Afección, de 100 metros a partir das aristas da explanación. Nesta zona requírese autoriza-

ción do órgano competente da administración titular para calquera obra, instalación, cambio de 

uso o destino das mesmas ou plantar ou talar árbores. 

 

Dado o trazado da variante, os núcleos afectados pola liña de edificación serían: Prado, A Rosa, O Outeiro, 

A Igrexa, O Atallo e A Capela. Os edificios incluídos por cada liña de afección serían os seguintes: 

LIÑA DE AFECCIÓN viv. recente viv. Trad. alpendres E. Dotacional  Industrial Hórreos Patrimonio
D. Público 5 1 4 1

Edificación 2 2 4 2 1 1

Afección 6 19 23 2 1 6
 

 

Na actualidade o Concello de Viveiro atópase na revisión do seu PXOM, tendo enviado o Anteproxecto, 

actualmente en fase de exposición, e concluíndo o documento para Informe Previo a Aprobación Inicial no 

mes de setembro de 2010. A revisión do PXOM recolle a realidade física dos terreos segundo a Lei 9/2002 e 

posteriores modificacións.  

 

Na seguinte Táboa Resumo recóllense as variacións producidas na superficie pola implantación da variante 

da VAC, segundo os núcleos recoñecidos e afectados, e segundo o grado de afección. No caso de ser 

afectado polo Dominio público, o terreo sería expropiado, e no caso de ser afectado pola liña de edifica-

ción, non se podería edificar. 
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LIÑA DE AFECCIÓN O Atallo Prado A Rosa A Igrexa TOTAL
D. Público 3790,42 838,05 287,7 1194,23 6110,4
Edificación 5167,02 954,45 0 965,82 7087,29
TOTAL 8957,44 1792,5 287,7 2160,05 13197,69

SUPERFICIES AFECTADAS (M2) SEGUNDO O NÚCLEO
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Esta superficie corresponde ó solo de núcleo rural tradicional e común, que pasaría a ser ben de dominio 

público ou ben rústico de infraestruturas por caer dentro da liña de edificación da VAC.  

 

Consultando tanto o anexo de expropiacións como o Estudio de Impacto Ambiental, compróbase que a 

valoración feita de solo urbanizable e de vivendas afectadas pola expropiación, non cubre a totalidade da 

afección. Recollendo as seguintes cantidades: 

 

Suelo Industrial 340

Suelo Dotacional 429

Suelo Urbano 2970

TOTAL 3739

SUPERFICIE AFECTADA (M2)

 
 

Estas cantidades non cubren nin a expropiación real (6110,40 m2), nin a merma producido pola implantación 

da variante (7087,29 m2), como se recollía na táboa da páxina anterior. Ademais, tampouco se valora o xeito 

de que un total de 12 edificacións pasarían de estar dentro da ordenación a estar fóra da mesma por que-

dar dentro da liña de edificación da VAC. 

 

Ademáis, contando a superficie edificada das vivendas a expropiar, resulta ser un total de 1104,81 m2, canti-

dade que tampouco coincide coa cifra recollida no anexo de expropiación, 757 m2. 

 

PERMEABILIDADE DA V.A.C. E DO ENLACE DA LU-862 

 

Por outra banda cremos que non está suficientemente xustificado o estudo de permeabilidade da V.A.C., 

que implica un impacto baixo. De feito supón unha barreira de escasa permeabilidade, como se pode de-

mostrar cos traxectos marcados pola ordenación dos enlaces: 

 

• Obriga a todos os núcleos da marxe dereita da variante da V.A.C. a facer o seguinte traxecto 

como camiño máis curto para chegar ben a Igrexa ben o Cemiterio: 

o Chegar o Enlace da V.A.C. 

o Facer a Rotonda do Enlace. 

o Chegar a Rotonda da LU-862. 

o Dar a Volta Completa a Rotonda. 

o Chegar o enlace coa estrada da Igrexa. 
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• Obriga ó tráfico procedente da Igrexa e o Cemiterio a facer ambas rotondas para poder ir cara 

Viveiro ou ben usar o Eixe 21 para saír por entre o núcleo de A Capela nunha intersección de es-

casa calidade para o posible nivel de tráfico que podería chegar a soportar no caso dunha ce-

rimonia con grande afluencia (coma unha voda ou un funeral) 

 

• Limítase en grande medida o tránsito peonil da parroquia. Cando actualmente é moi fácil o ac-

ceso peonil dende calquera dos núcleos da marxe dereita da V.A.C. á Igrexa, ó Cemiterio e ós 

núcleos da marxe esquerda por vías de baixa carga de tráfico, coa construcción da V.A.C. limí-

tanse os cruces a dous unicamente, un cunha elevadísima carga de tráfico, que obriga a un 

grade rodeo, e o outro cunha cantidade de tráfico inferior pero que obriga a un rodeo aínda 

máis grande. Ningún dos dous traxectos posibles ten previsto acondicionamento peonil. O mes-

mo ocorre co Ramal de enlace da LU-862 coa V.A.C. e os núcleos á esquerda e á dereita dq 

mesma. 

 
 

Á vista de todo isto, considérase que a afección real da V.A.C. non está realmente reflexada no anexo de 

expropiacións nin na valoración do Impacto ambiental. 

 

AUMENTO DOS IMPACTOS 

 

O impacto ambiental da proposta de trazado aumenta claramente respecto á solución actual, sobre todo 

nos puntos seguintes: 

 

• BENS E PROPIEDADES: o trazado vixente non afecta a ningunha vivenda nin edificación no tramo de 

estudio. Polo que se crean impactos que antes non existían. 

 

• PATRIMONIO: aféctanse elementos patrimoniais que antes quedaban fóra da influencia da actua-

ción. 

 

• SERVIZOS AFECTADOS: aumenta a cantidade de servizos afectados, cando no trazado proposto evi-

tábanse en grande medida, ó transcorrer por fora de vías importantes, co novo trazado discorre polo 

medio dos núcleos. 

 
• RUÍDO: Aumenta en grande medida o impacto acústico do tramo, dado que o número de núcleos e 

de vivendas afectados polo trazado aumenta en grande medida. 

 

• PERMEABILIDADE: Prodúcese unha merma moi importante nas comunicacións internas da parroquia, 

especialmente do tránsito peonil, que queda practicamente impedido entre ambas marxes do novo 

trazado. 
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4. NECESIDADE DO ENLACE 

 

Realízase a continuación unha análise dos posibles traxectos para ver se o enlace supón unha mellora apre-

ciable na calidade. Estúdanse unicamente os traxectos nos que a realización do enlace pode supoñer un 

aforro de tempo. Estes traxectos son claramente delimitables ós seguintes: 

 

• Viveiro – San Cibrao 

• Viveiro –Lugo 

 

O resto dos traxectos non se consideran 

 

I. Viveiro – San Cibrao e San Cibrao-Viveiro:  

Para estudar este movemento supoñemos dúas orixes-destino distintas de vehículos: Covas e Viveiro. Non se 

estuda o tráfico procedente de Landrove e Celeiro, xa que a cercanía destes núcleos ós seus respectivos 

enlaces fan que non se considere outra alternativa de traxecto que coller a vía de alta capacidade. 

 

Saída desde Covas: Coa ordenación de tráfico actual da cidade, as opcións son ir ata o enlace proposto, 

ou ben bordear a ría pola circunvalación, ou ben coller o enlace de covas e bordear toda a Ría. Faremos un 

cálculo estimado de tempo de traxecto, recollido na táboa seguinte.  

 

TREITO DIST. MEDIA (km) V MEDIA TEMPO (MIN)

COVAS- ENLACE COVAS 1,5 40 2,25

ENLACE COVAS-ENLACE CELEIRO 16,17 90 10,78

TOTAL 13,03

TREITO DIST. MEDIA (km) V MEDIA TEMPO (MIN)

COVAS-LU-862 1,85 40 2,78

LU-862- ENLACE PROPOSTO 2,4 40 3,6

ENLACE POPOSTO-ENLACE CELEIRO 5,67 90 3,78

TOTAL 10,16

TREITO DIST. MEDIA (km) V MEDIA TEMPO (MIN)

COVAS-LU-862 1,85 40 2,78

LU-862 - ENLACE CELEIRO 5,14 40 7,71

TOTAL 10,49

TRAXECTO B: COVAS-ENLACE PROPOSTO

TRAXECTO C: COVAS-ENLACE CELEIRO

TRAXECTO A: COVAS-ENLACE COVAS
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Como se aprecia, o aforro de tempo coa construción deste enlace non é moi significativa aproximadamente 

vinte segundos, considerando ademais unhas condicións de tráfico malas entre Viveiro e o enlace de Celeiro 

(a LU-862 está limitada a 70 Km/h na travesía de Celeiro). 

 

 

Na imaxe pódense observar os tres posibles traxectos. 
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Saída desde Viveiro:  

Para este traxecto, só se consideran dúas opcións, ir cara o enlace de Celeiro ou ir cara o enlace proposto. 

Neste caso, o tempo estimado de traxecto é o seguinte. 

TREITO DIST. MEDIA (km) V MEDIA TEMPO (MIN)

VIVEIRO- ENLACE PROPOSTO 2,5 40 3,75

ENLACE PROPOSTO-ENLACE CELEIRO 5,67 90 3,78

TOTAL 7,53

TREITO DIST. MEDIA (km) V MEDIA TEMPO (MIN)

VIVEIRO - ENLACE CELEIRO 4,5 40 6,75

TOTAL 6,75

TRAXECTO A: VIVEIRO-ENLACE PROPOSTO

TRAXECTO B: VIVEIRO-ENLACE CELEIRO

 
Neste caso obsérvase que non se produce un aforro de tempo, se non que se  incrementa. 
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II. Lugo-Viveiro 

Neste caso estúdase unicamente o traxecto cara Viveiro, xa que dada a posición dos enlaces existentes, o 

resto dos núcleos teñen unha conexión máis ou menos directa desde a VAC. 

TREITO DIST. MEDIA (km) V MEDIA TEMPO (MIN)

SAÍDA - P. INTERMEDIO 1,46 40 2,19

P. INTERMEDIO- ENLACE PROPOSTO 0,4 40 0,6

E, PROPOSTO-ENLACE LANDROVE 3 90 2

TOTAL 4,79

TREITO DIST. MEDIA (km) V MEDIA TEMPO (MIN)

SAÍDA - P. INTERMEDIO 1,46 40 2,19

P. INTERMEDIO-ENLACE LANDROVE 3,3 70 2,83

TOTAL 5,02

TRAXECTO A: VIVEIRO- ENLACE LANDROVRE POR VAC

TRAXECTO B: VIVEIRO- ENLACE LANDROVRE POR LU-862

 
De novo o aforro de tempo é de aproximadamente de 15 segundos. 
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333...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNNSSS   
 
Das alegacións anteriormente expostas podemos resumir as seguintes conclusións. 

 

• A omisión da petición do informe preceptivo ao Concello de Viveiro determina a nulidade de pleno 

dereito. 

• Non se facilita un estudo comparativo da opción presentada fronte á aprobada na DIA actualmente 

vixente. Polo que non se poden deducir razóns de aforro, de excedente de terras, de custo da obra 

ou outros, que poidan xustificar o cambio de trazado. 

 

• A valoración do impacto do novo trazado non está correctamente recollida, posto que a valoración 

dos ben afectados non recolle todas as afeccións, nin o estudo de permeabilidade parece recoller 

todas as afeccións detectadas. 

 
• Aumentan claramente os impactos ambientais respecto á solución actual. 

 
 

• Non se produce unha mellora significativa do tempo (o maior aforro é de vinte segundos), salvo que 

o percorrido urbano sexa moi longo (Caso de Covas), incluso o tempo requirido para algúns traxecto 

é superior ó de non realizar o enlace (Viveiro – San Cibrao).  

 
POR TODO O ANTERIOR, DADO QUE O AFORRO DE TEMPO DE TRAXECTO NON É SIGNIFICATIVO, AUMENTAN OS 

IMPACTOS PRODUCIDOS, E NON SE APORTA UNHA COMPARATIVA ECONÓMICA OU TÉCNICA QUE DEMOSTRE 

AS MELLORAS DA PROPOSTA SOBRE O TRAZADO APROBADO, CONSIDÉRASE QUE O CAMBIO DE TRAZADO NON 

ESTÁ SUFICIENTEMENTE XUSTIFICADO E SUPÓN UN EMPEORAMENTO DAS CONDICIÓNS PARA O CONCELLO DE 

VIVEIRO. 

 

4. REMISIÓN 

Que se remitan as seguintes alegacións mailos planos de afeccións adxuntos á proposta 

á Dirección Xeral de Infraestructuras.  

 
E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, 

cando son  vinte e unha horas e corenta  e seis  minutos, de todo o que eu, 
como Secretario dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
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