
 
 

 
 

 

 
 

Grupo Municipal Socialista O Irixo - Praza do Concello 10, 32530, O Irixo - Ourense 
687 430 208 - comunicacion@oirixo.org - info@oirixo.org 

1 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A 
CONSTRUCIÓN DA ENTRADA-SAÍDA (DIRECCIÓN OURENSE) DA AUTOVÍA AG 

53 OURENSE-SANTIAGO, EN DOZÓN, PARA ACCESO DENDE O IRIXO, CON 
MELLORA DA ESTRADA DA PARROQUIA DE SAN COSME ENTRE DOZÓN E O 
IRIXO. 

O Irixo, a xoves, 12 de decembro de 2019. 

 

Iago Fariñas Valiña, Voceiro do Grupo Municipal Socialista do Concello 

de O Irixo, en base ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e demáis 

normativa de aplicación, presenta diante do Pleno da Corporación para a súa 

consideración esta MOCIÓN PARA A CONSTRUCIÓN DA ENTRADA-SAÍDA 

(DIRECCIÓN OURENSE) DA AUTOVÍA AG 53 OURENSE-SANTIAGO, EN DOZÓN, 

PARA ACCESO DENDE O IRIXO, CON MELLORA DA ESTRADA DA PARROQUIA 

DE SAN COSME ENTRE DOZÓN E O IRIXO, en base á seguinte: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMEIRO.- Que O Irixo é un dos Concellos máis extensos da provincia de 

Ourense e de Galicia, composto por 12 parroquias e 109 lugares, cunha poboación 

moi envellecida e moi dispersa, 1.519 habitantes que se reducen 

considerablemente ano a ano e repartidos nunha gran extensión de 121 km2. 

SEGUNDO.- Que O Irixo, como outros moitos concellos de Galicia, esmorece 

pouco a pouco, e tratándose dun concello tan extenso, cobran vital importancia as 

vías de comunicación que permitan entrar e saír do municipio e desprazarse dentro 

e fóra do Concello de forma segura en tempo e forma. 

TERCEIRO.- Que O Irixo e a súa parroquia de San Cosme, unha das máis 

grandes do municipio, linda co concello de Castro Dozón e Piñor e comunícase cos 

mesmos por unha única estrada chea de curvas, sen beiravías e estreitamentos 

importantes en pontes que dificulta a circulación e acentúa a perigosidade da vía 

para condutores, viandantes e animais das explotacións gandeiras instaladas nas 

proximidades de dita vía dende O Irixo a Piñor e Castro Dozón. 

CUARTO.- Que no concello veciño de Castro Dozón está o enlace á Autovía 

Ourense-Santiago máis próximo ó Concello do Irixo, pero a estrada referida a dito 

concello dificulta o acceso da veciñanza do Irixo a dito enlace.  

QUINTO.-  Que ademáis, vense de anunciar en datas recentes a exposición 

publica para a construción do acceso a Autovía dirección Ourense ademáis dun 

ramal de enlace entre a N-525 e a AG-53, a creación dun camiño de servizo, a 

execución de obras de drenaxe lonxitudinal e transversal, a instalación de 
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cerramentos, así como canalización de postes SOS. Tamén a instalación de 

sinalización horizontal e vertical, elementos de balizamentos e barreiras de 

seguridade. Todo elo entendemos podería ser unha boa nova e axilizaría 

significativamente o acceso tamén para  a veciñanza do Irixo, especialmente ós da 

Parroquia de San Cosme ou a Parroquia do Campo que comportan case a metade 

da veciñanza do Concello e que por proximidade sería o seu acceso de entrada e 

saída do municipio, para desprazarse a Santiago ou Ourense. 

SEXTO.- Que a mellora da estrada entre O Irixo o seu paso pola parroquia 

de San Cosme dirección Castro Dozón para o seu enlace ca autovía Ourense–

Santiago, así como construción da entrada e saída dirección Ourense, serían unha 

vía de comunicación e entrada e saída do municipio importante deste concello que 

melloraría salientablemente a seguridade e as comunicacións do noso concello. 

Ademáis sería un importante estímulo máis para a prosperidade do Concello e esta 

parroquia na que a súa veciñanza ven recentemente de solicitar a súa 

concentración parcelaria. 

SÉTIMO.- Que por todo o anteriormente exposto, os socialistas do Irixo xa 

presentamos unha moción o pasado 21 de xuño de 2018 reclamando este enlace e 

estas melloras na estra de San Cosme e ademáis propuxemos mediante os nosos 

representantes no parlamento de Galicia, unha emenda presupostaría ós 

orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2018, no 2019 e 2020 co fin de acadar o 

financiamento necesario para a construción da entrada-saída (dirección 

Ourense) da autovía Ourense-Santiago, en Dozón, para acceso dende O Irixo, 

con mellora da estrada da parroquia de San Cosme entre Dozón e O Irixo, 

cunha partida inicial de 600.000 € cada ano, un investimento necesario orientado 

a mellorar as comunicacións e a seguridade do noso concello. 

Por todo o manifestado, o Grupo Municipal Socialista do Concello de O Irixo 

presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte 

MOCIÓN instando ó Concello a: 

1º.-  Que o Concello de O Irixo se interese polo novo enlace da autovía 

Ourense–Santiago dirección Ourense para que a construcción da mesma sexa o 

mais beneficiosa posible tamén para os accesos a estrada de O Irixo. 

2º.- Que se requira a colaboración económica da Xunta de Galicia e/ou das 

Deputacións Provinciais implicadas, para a mellora da estrada da parroquia de San 

Cosme entre O Irixo e Dozón para facilitar o acceso da veciñanza a Autovía. 

Asdo.: Iago Fariñas Valiña                                                                                                                                    

Voceiro do Grupo Municipal Socialista 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE O IRIXO 


