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MOCIÓN PARA A ELIMINACIÓN DO PASO A NIVEL E O SOTERRAMENTO DA VÍA NO 
SEU PASO POLO CASCO URBANO DO PORRIÑO 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A eliminación do paso a nivel do Porriño é unha demanda histórica da veciñanza coñecida 
polo Ministerio de Fomento e ADIF. O desenvolvemento urbano do Concello do Porriño 
cara o Oeste vese limitado pola barreira que supón a día de hoxe a vía do tren e o paso a 
nivel. Na actualidade ADIF conta cun estudo para eliminar o paso no que se valora 
soterrar a vía só un tramo de 320 metros lineais desde a actual estación do Porriño cara o 
sur. Esta é unha proposta parcial que impide conectar o centro urbano coa súa maior 
zona verde ao carón do río Louro. 
 
Unha ampliación do tramo até superar o cruce coa rúa Xogo da Ola permite gañar unha 
gran superficie de uso publico que comunicaría o entorno do río co centro da vila. ADIF 
debe planificar unha obra desta importancia atendendo as necesidades do Porriño e non 
se limitar a eliminar o paso a nivel. Aceptar esta proposta hipotecaría o noso 
desenvolvemento urbano cunha solución parcial. Requírese vontade política para investir 
recursos públicos nunha solución máis ambiciosa. 
  
 
É POLO QUE O GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOLICITA DO PLENO DA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DO PORRIÑO O SEGUINTE ACORDO: 
 
1.Demandar que o soterramento da vía do tren para eliminar o paso a nivel permita a 
conexión, mediante unha plataforma en superficie a  cota da rúa Leandro Diz, do  casco 
urbano e o Paseo do Louro 
 
2.Trasladar este acordo plenario ao Ministerio de Fomento e ADIF 
 
 
 
       O Porriño a 2 de xaneiro de 2022 
 
                      Asdo.  

         Pedro Pereira Fernández 
Portavoz do grupo municipal do BNG 
 

 

Alcalde – presidente do Concello do Porriño 

Secretaría Xeral do Concello do Porriño 


