
MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE 
CHANTADA SOBRE A ESTRADA NACIONAL N-540

De acordo e ó abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de
novembro (BOE do 22 de decembro),  o  Grupo Municipal  Socialista  do Concello  de
Chantada desexa someter á consideración do Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A situación de Chantada como punto estratéxico do interior de Galicia baséase entre
outros factores polo paso de norte a sur do concello do principal eixo de comunicación
entre as capitais do interior: a N-540.

Dende a última gran reforma que tivo lugar a mediados dos anos 90, os investimentos
nesta  vía  de  comunicación  foron  simplemente  simbólicos,  con  pequenas  obras  de
conservación e renovacións de firme moi localizadas e insuficientes. O intenso tráfico
pesado e o pouco mantemento provoca que o firme desta estrada esté nun estado
lamentable, impropio dunha vía de comunicación da importancia da N-540. Ademáis, o
trazado  da  vía  inclúe  constantes  cambios  nos  límites  de  velocidade  por  mor  das
travesías de poboación, que ademáis de resultar perigosas para os seus habitantes,
provocan un incremento nos tempos de percorrido.

Ademáis deste feito, a construcción da autovía A-56 que viría a soportar o tráfico de
longo percorrido e que sería fundamental para a proxección do polígono industrial dos
Acivros, está prácticamente paralizada. Nestes intres só está en construcción e a un
baixo ritmo as obras nun tramo illado entre o Alto das Lamas e A Barrela, sen que no
resto do trazado se teña comezado nin sequera o proceso de redacción dos proxectos.

Mentres,  esta  situación  xenera  constantes  queixas  da  poboación  e  un  perxuizo
evidente para Chantada e comarca. De feito, dende a entrada en servizo da vía de alta
capacidade entre Lugo e Monforte, son cada vez máis os condutores que prefiren o
percorrido máis longo por Lemos que o máis directo a través do noso concello. Gran
número de persoas que acoden a traballar á nosa vila e veciños que teñen os seus
empregos noutros lugares teñen que percorrer a diario a estrada sometidos a un firme
ruinoso e un trazado anticuado.

Por  todo  o  anteriormente  exposto,  proponse  ó  Pleno  Municipal  a  adopción  dos
seguintes:

ACORDOS

1.-  Instar  ó  Ministerio  de  Fomento  á  mellora  en  profundidade  da  estrada
nacional N-540, que inclua unha renovación total do firme e solucións para as
travesías de poboación.



2.- Instar ó Ministerio de Fomento á axilización dos trámites da autovía A-56, á
publicación  dun  calendario  de  execución  dos  proxectos  e  traballos  e  a
convocatoria de reunións periódicas de seguemento do mesmo.

3.-  Instar  ó  Alcalde  de  Chantada  a  que  traslade  persoalmente  estas
reivindicacións  perante  a  Demarcación de Estradas  do Estado en Galicia  do
Ministerio de Fomento.

4.-  Trasladar  este  acordo  ós  concellos  de  Guntín,  Portomarín,  Taboada,
Carballedo, Vilamarín, A Peroxa e Coles, así como as Deputacións Provinciais de
Lugo e Ourense, solicitando a adopción de acordos similares.

Chantada, 6 de marzo de 2017,

Asdo. Raquel López Rodríguez
Voceira do Grupo Municipal Socialista

Concello de Chantada


