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MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE CHANTADA PARA UN
TRÁNSITO PEONIL SEGURO E ACCESIBLE

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, o Grupo Municipal
Socialista do Concello de Chantada desexa someter á consideración do Pleno Municipal a seguinte
MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Unha das competencias básicas que a administración local debe exercer é a pavimentación e a a
instraestrutura viaria dentro das poboacións, tal como establece a Lei Reguladora das Bases do
Réxime Local. En efecto, este asunto e, en concreto, os itinerarios peonís e as beirarrúas son temas
que habitualmente se tratan neste Pleno Municipal.

Ó longo dos últimos anos foron realizándose unha serie de obras no casco urbano da vila de Chantada
para a rexeneración de beirarrúas, con cargo principalmente ós fondos do Plan Único da Deputación
de Lugo e tamén como obras para os Obradoiros de Emprego da Xunta de Galicia, traballos todos
eles co denominador común da pavimentación das zonas peonís con formigón impreso.

Esta técnica construtiva combina unha base de formigón tradicional ó cal se lle aplican
posteriormente uns aditivos (endurecedor de cor, un axente liberador e unha resina de acabado) e
se compacta cun molde para ofrecer un debuxo determinado. Deste xeito permite formas e acabados
de deseños diversos e tamén posibles coloracións, pero esixe ó mesmo tempo unha estudada posta
en obra e un control de calidade esmerado para que sexa funcional. Todo isto seguindo o establecido
polas Leis de accesibilidade e o Código Técnico da Edificación e a normativa do Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, que aprobou o 23 de xullo de 2021 a Orde
TMA/851/2021, polo que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade
e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados.

No caso que nos ocupa vemos que estas premisas non se están a cumprir. É evidente que nin o
deseño nin a textura superficial do formigón están preparadas nin para a chuvia nin para as elevadas
pendentes que existen en varias rúas da nosa vila. E xa son varias as incidencias que se levan
producido con esvaróns e caídas froito deste pavimento da que somos coñecedores non só os
membros do Grupo Socialista senon tamén o propio goberno local.

As políticas públicas deben ir encamiñadas cara o interese xeral da veciñanza e iso esixe tomar as
medidas oportunas para que estos feitos non se volvan a repetir. Para maior abundamento, temos
que ser conscientes que a propia lexislación establece o principio de responsabilidade da
administración, e máis concretamente, a responsabilidade patrimonial por toda lesión que podan
sufrir os particulares polo funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos. Actuar non é algo
opcional; é un mandato legal.
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O Grupo Municipal Socialista ven preocupándose destes aspectos durante todo este mandato, con
rogos, preguntas e mocións, como a tratada no mes de xaneiro de 2021 sobre accesibilidade e
supresion de barreiras na cal precisamente se tocaba o asunto das beirarrúas esixindo o
cumprimento da Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade. Tamén propoñendo melloras
nos paseos existentes e novos itinerarios peonís en abril dese mesmo ano. Preocupacións que non
recibiron resposta do goberno local aparte de comentarios máis ou menos afortunados e desprezos
á normativa. Nin un só cambio na política de pavimentacións do Concello de Chantada. Nin un só
xesto de empatía cos problemas reais da veciñanza.

Os acordos que propón o Grupo Municipal Socialista tratan do sentido común e do respecto á
legalidade; un sentido común e respecto a legalidade que deben aplicarse sempre no día a día da
xestión pública.

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

ACORDOS

1) Redactar os proxectos de construcción e rexeneración de beirarrúas con deseños que cumpran

coa normativa técnica existente en materia de accesibilidade, nomeadamente a Lei 10/2014, de

3 de decembro de accesibilidade, a Orde TMA/851/2021 e o Código Técnico da Edificación, e que

empreguen materiais e acabados que impidan esvaróns e caídas.

2) Estudar alternativas técnicas para as beirarrúas existentes para eliminar as incidencias que ven

denunciando a veciñanza e que garantan o cumprimento da normativa antedita.

Chantada, 20 de setembro de 2022,

Asdo. Raquel López Rodríguez
Voceira do Grupo Municipal Socialista

Concello de Chantada
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