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A Xunta recoñece non ter ningunha previsión para rematar a estrada que 

comunica Samos e O Incio, prometida polo Goberno galego en 2010 

 
Así se desprende da resposta dada pola Directora Xeral no Parlamento de Galicia, quen, para 

xustificar o incumprimento do Executivo, subliñou que o treito de Castroncán a Santa María do 

Mao non reúne as características necesarias para levar adiante a súa adaptación ó plan de baixa 

intensidade 

 

Para Concepción Burgo resulta “inadmisible” que a Xunta tamén se escude en que xa se están a 

realizar outras actuacións na comarca, e que só indicase que se estudará o asfaltado e mellora 

da sinalización; actuacións que non se corresponden co proxecto prometido hai catro anos 

 

“Como é posible que en 2010 se realizasen todos os trámites para facer a expropiación urxente 

porque era unha obra necesaria e que, dende esa data, non se movese nin unha soa máquina? É 

que vostedes discriminan ós veciños en función de quen goberne en cada momento?”, 

preguntou a socialista 

 

SANTIAGO, 20 DE FEBREIRO.- A Xunta de Galicia confimou este xoves, no Parlamento de 

Galicia, que non ten ningunha previsión para rematar o treito da estrada LU-641, que comunica 

os Concellos de Samos e o Incio, e que vai de Castroncán a Santa María do Mao. Así se 

desprende da resposta dada pola Directora Xeral á deputada autonómica –Concepción Burgo, 

pois a responsable do Executivo recoñeceu que os motivos que provocan que o Goberno galego 

non cumprise a palabra dada en 2010, cando aprobou un decreto para proceder á expropiación 

urxente dos bens e dereitos afectados polo proxecto de mellora do vial, e así poder iniciar, ao 

mesmo tempo as obras, se deben a que o vial non reúne as características necesarias para levar 

adiante a súa adaptación ó plan de baixa intensidade. “O que nos veñen a dicir é que non ten 

tráfico suficiente para aumentala nin para eliminar as curvas, tal e como se anunciara”, 

destacou a socialista. 

 

Por este motivo, a deputada autonómica subliñou que “non semella lóxico este retraso cando a 

Xunta de Galicia foi a que dixo que a adaptación da LU-641 ó plan de baixa intensidade media 

diaria era absolutamente necesaria porque era a principal vía de comunicación entre os 

Concellos de Samos e O Incio”. Neste senso, volveu apelar ó compromiso manifestado polo 

Executivo de Feijóo, quen recoñeceu publicamente a necesidade de aumentar a estrada con 

dous carrís de 3 metros para desconxestionar o tráfico, reducir os tempos de percorrido, 

mellorar a seguridade de vehículos e peóns, así como a accesibilidade a empresas e vivendas.  

 

“Discriminan ós veciños en función de quen goberne?” 

Concepción Burgo comprometérase, a principios deste mes, a pedir explicacións na Cámara 

galega de por que a Xunta continúa “sen facer absolutamente nada e se pretende seguir 

mantendo así este vial, pois o estado actual afecta notablemente á seguridade dos veciños”. 

 

Por iso, para a socialista resulta “inadmisible” que o Executivo xustifique “a súa ineficacia”, 

amparándose tamén en que a Consellería xa está a realizar outras actuacións na comarca, e que 

só indicase que se estudará o asfaltado e mellora da sinalización; actuacións que non se 

corresponden co proxecto aprobado. “Isto non unha desculpa Directora Xeral porque vostedes 

prometeron arranxala. Eu estiven alí e, ademais de estar chea de baches, está nunhas 

condicións lamentables”, destacou. 
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Asimesmo, a Deputada tamén criticou que o Partido Popular e o ex Alcalde de O Incio, agora 

deputado autonómico, votasen en contra da emenda presentada polo PSOE para que a Xunta 

dotase presupostariamente esta obra, xa que é a estrada intermunicipal máis importante que 

teñen. “Como é posible que en 2010 se realizasen todos os trámites para facer a expropiación 

urxente e que, dende esa data, non se movese nin unha soa máquina? É que vostedes 

discriminan ós veciños en función de quen goberne en cada momento?, preguntou a socialista. 

 

Reduce as posibilidades de competitividade 

Neste senso, o Grupo Parlamentario Socialista puxo “en tela de xuízo” a confianza mostrada 

pola Xunta ós veciños destes dous Concellos, pois, “a súa falla de compromiso” está a permitir 

que circular polo vial sexa perigoso, sobre todo en inverno. Asimesmo, subliñaron que, mantelo 

neste estado de abandono, reduce as posibilidades de competitividade das empresas situadas 

na zona. 

 

O proceso comezou hai case 5 anos 

En novembro de 2009, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas anunciou o 

inicio dun estudo para elaborar un proxecto de reforma da estrada LU-641 entre A Cruz do Incio 

e Castroncán (Samos), co fin de incrementar as súas condicións de seguridade, eliminando ou 

reducindo curvas, ampliando treitos e acondicionado os entronques con outras vías. Para elo, o 

Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010 aprobou o decreto citado 

anteriormente. Segundo o proxecto, os traballos afectarían a un total de 14,4 quilómetros. 

Contaban cun orzamento de 7.404.428,07 euros e dividíanse en tres treitos: 

 

- Castroncán-Santa María do Mao, cun orzamento de 2.184.147,29 euros (pendente de 

executar) 

- Travesía do Mao, con 509.203,96 euros (executado) 

- Santa María do Mao-O Incio, con 4.711.076,82 euros (executado) 
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