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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO EXCMO. SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
OURENSE PARA QUE SE HABILITE OU REFORME A VIA PUBLICA DE ACCESO AO LUGAR DE
SAN VICENTE DE LEIRA (TERMO MUNICIPAL DE VILAMARTIN DE VALDEORRAS).

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2015

Excmo. Sr.:

Ante esta Institución compareceu por escrito o titular do expediente citado, reclamando
pola dificultade que teñen os veciños para acceder ao lugar de San Vicente de Leira.

ANTECEDENTES

1º.- Coa data do 30 de outubro, admitiuse a trámite a solicitude formulada por xxxxxx e
promoveuse, ante a Deputación Provincial de Ourense unha investigación, sumaria e
informal, coa finalidade de esclarecer os feitos consignados no seu escrito de reclamación.

2º.- Coa data do 2 de decembro a Deputación Provincial de Ourense remitiunos o informe
elaborado polo servicio de vías e obras e unha ampla documentación que se inicia o 11 de
xullo de 2013, data na que remitiu outro informe en relación co expediente de queixa
N.7.Q/1703/13.

ANALISE

Expediente: N.7.Q/22949/14
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Do extenso informe redactado polo xefe do servizo de vías e obras, ao noso xuízo, hai que
deslindar dúas cuestións:

1. Situación actual. Ata agora practicáronse as seguintes actuacións:

- A pesares de existir un acceso a San Vicente polo Mazo acordouse na mesa de traballo,
formada a iniciativa da Deputación, (constituída por representantes dos veciños, Concello e
Deputación) o acondicionamento dunha vía alternativa de enlace da estrada OU-0807 coa
municipal Vilamartín de Valdeorras a San Vicente polo Mazo, xa que por desprendementos
da entulleira de XXXX quedou cortada temporalmente a vía municipal. Con esta estrada
evitaríase o paso polas dúas zonas con problemas de estabilidade: unha na vía da
Deputación e outra na vía municipal.

A pista está agora totalmente explanada e pavimentada no 50 % da súa lonxitude. Os
veciños de San Vicente chegaron a cortala utilizando máquinas escavadoras para a execución
de gabias transversais co obxecto de impedir o tránsito de vehículos. Os residentes en San
Vicente consideran que esta vía pasa por terreos comunais da súa propiedade, motivo polo
que está en redacción un parcelario como fase previa á incoación dun expediente de
expropiación temporal. A topografía foi contratada á empresa XXXXX en decreto de data
04/11/2014.

Cos datos de trazado procederíase á elaboración dun proxecto con lixeiras melloras de
trazado e finalizar a pavimentación.

- Mellora da seguridade viaria da estrada municipal que da acceso a San Vicente. Trátase
dunha vía cun trazado normal no interior da provincia de Ourense nunha zona de montaña.
Preténdese a instalación de sistemas de contención que eviten caídas polos barrancos
existentes e ademais está a traballar dous días á semana un equipo de conservación da
Deputación para manter a viabilidade realizando labores de limpeza e tratamentos de xeo e
neve se fora necesario.

- En relación co acceso provisional das empresas mineiras pola OU-0807, é importante
sinalar que os danos nas ladeiras son moi importantes e mentres estean a extraer lousa na
explotación de XXXXX e imposible que a OU-0807 teña os parámetros de seguridade dunha
estrada.

Existen vías alternativas de acceso ás instalacións que poden encarecer os custos de
explotación das empresas de lousa.
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Para acondicionar o paso de servizo para as empresas mineiras, na zona en que agora está a
OU-0807, deberán executarse importantes obras de terra e conseguir os predios necesarios
afectados todos eles por concesións mineiras. Os traballos a deseñar dependeran da
renovación da concesión a XXXXXX.

2. Actuacións programadas pola Deputación Provincial de Ourense:

Está contratada, con data 07/05/2014, a xxxxxxxxx (XXXX., S.A.) a asistencia técnica para a
redacción dun proxecto de trazado coa definición de varias alternativas e a elección dunha
delas como solución final para a reposición da estrada provincial.

A empresa XXXX iniciou os traballos, pero agora está parada ó non autorizar os veciños
entrar nos seus predios. Por este motivo estase a tramitar un expediente de expropiación
temporal que permita a ocupación das terras para a realización dos estudos topográficos e
xeotécnicos previstos.

3. Situación da concesión de explotación mineira San Vicente nº 4.327 na Provincia de
Ourense:

No informe da Deputación provincial faise constar a dificultade de chegar a acordos para
resolver a situación anteriormente descrita pola existencia de “graves enfrontamentos nos
que participan persoal das canteiras e veciños” estando condicionado o conflito pola
resolución que adopte a autoridade mineira.

A carón desta reflexión e tendo en conta o informe remitido pola Dirección Xeral de Enerxía
e Minas no expediente de queixa N.7.Q/22064/14, disponse a remisión á Deputación
Provincial dunha fotocopia do rexistrado nesta institución o 20 de xaneiro co número de
rexistro de entrada 267/15.

4. Medidas correctoras adoptadas pola Deputación Provincial de Ourense:

A poboación de San Vicente de Leira está dividida entre dous barrios : San Vicente e Os
Chelos. A vía municipal remata en Os Chelos e a provincial en San Vicente. As rúas dentro do
casco son estreitas o que complica o paso de vehículos de emerxencias. Para maximizar esta
accesibilidade estase a elaborar con medios propios un plano parcelario para expropiar e
ampliar algunha rúa e así garantir o paso destes vehículos a máis vivendas de San Vicente de
Leira.
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Ademais se están prestando ao núcleo de San Vicente como consecuencia do peche o tráfico
deste treito da OU-0807.

 Taxi gratuíto para os veciños de San Vicente, que case non ten uso e prefiren pasar a
pe polo treito da OU-0807 danado, sen firme e cheo de barro.

 Servizo de recollida de lixo cun vehículo que pasa por a estrada municipal

CONCLUSIÓNS

Ante as dificultades dos veciños para acceder ao lugar de San Vicente de Leira e os
enfrontamentos existentes entre eles e os traballadores de diferentes empresas de lousa,
uns por ver cortado violentamente o paso alternativo e outros por ver en perigo os seus
postos de traballo, esta Institución, no exercicio das competencias atribuídas polo artigo
32.1 da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, formula á Deputación Provincial de Ourense a
seguinte recomendación:

1º) Deben manterse as medidas urxentes adoptadas para facilitar á accesibilidade
dos veciños do lugar afectado en condicións de seguridade.

2º) Convocar a mesa de traballo, integrada por representantes da Deputación
Provincial de Ourense, do Concello de Vilamartín de Valdeorras e dos veciños
afectados, co asesoramento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, para acadar unha solución definitiva.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Saúdoo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
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Valedor do Pobo (en funcións)


