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EMENDAS ORZAMENTOS XUNTA DE GALIZA 2023 

 

Emenda 1 

COMARCA CONDADO 

CONSELLARÍA Cultura, Educación e Universidade 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Construción dun novo centro educativo de educación primaria 
ou reforma integral, basicamente en eficiencia enerxética e 
accesibilidade 

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño 

VALOR APROXIMADO 1.500.000,00 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

O actual colexio é o “ Xosé Fernandez López” que foi construído 
nos anos 70 e na actualidade ten problemas insonorización e 
illamento. 

 

 

Emenda 2 

COMARCA CONDADO 

CONSELLARÍA Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Execución de proxecto de eliminación dos residuos de 
fabricación de Lindano  en Torneiros  O Porriño 

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño  

VALOR APROXIMADO 900.000,00 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

Este problema de contaminación detectado na parroquia de 
Torneiros non é novo. É coñecido que entre finais dos anos 40 e 
mediados dos 60  do pasado século a empresa Zeltia sintetizou 
Lindano, un hexaclorociloexano utilizado para a fabricación de 
insecticidas. Os residuos cristalizados xerados neste proceso de 
fabricación foron empregados como material para a construción 
de camiños e estradas, así como en recheos en diversas obras. 
Cómpre ter en conta que o lindano é un produto altamente 
tóxico e que os seus efectos son bioacumulativos, isto é, vanse 
incrementando co paso do tempo, con perigo para a saúde 
humana e o medio. 
 Xa nos anos 90 se atoparon terras contaminadas no polígono das 
Gándaras e a veciñanza de Torneiros denunciou cheiros a 
insecticida nas vivendas. No ano 1999 fíxose unha actuación 
parcial de descontaminación que consistiu na retirada dunha 
capa superficial de residuos e o seu traslado á planta de residuos 
industriais de Somozas. O resto dos residuos localizados foron 
obxecto dun proceso de impermeabilización e selado. 
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No mesmo ano 1999 realizouse un estudo (Zonas de actuación 
dentro do marco da investigación de solos contaminados por 
residuos de lindano no polígono de Torneiros-O Porriño), no que 
se estudaron e localizaron as zonas contaminadas e outras 
que potencialmente poderían estar tamén afectadas. 
Transcorridos 17 anos desde aqueles feitos, o achado de residuos 
con motivo das obras de saneamento no lugar do Contrasto 
demostra que se mantén sen resolver un grave problema de 
contaminación que xera perigo para a saúde humana e para o 
medio. 
No ano 2018 a Consellería de medio ambiente encargou a 
redacción dun proxecto de descontaminación do camiño do 
Contrasto en Torneiros denominado “ Eliminacións dos residuos 

de fabricación de lindano na pista do Contrasto, O Porriño- 

Pontevedra”. Valorado en 1.878.937.78€ 
 

Emenda 3 

COMARCA O CONDADO 

CONSELLARÍA  Consellería de Economía, Empresa e Innovación 

DENOMINACIÓN DA EMENDA SOTERRADO  DE LIÑAS DE ALTA TENSIÓN EN TORNEIROS e en 
Atios- Vilafría ( subestación ) 

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño 

VALOR APROXIMADO Importe necesario para asinar un convenio coa Empresa Gas 

Natural ou REDE ELECTRICA DE ESPAÑA ( R.E.E) 2.000.000,00 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

Esta demanda xa é histórica. A actual liña pasa moi preto dos 
bloques de vivendas da Fase V de Torneiros e do colexio IES 
Ribeira de Torneiros. No caso da parroquia de Atios a liña  de Alta 
Tensión que procede de Frieira sobrevoa unha zona de ocio e non 
cumpre coa altura estipulada pola normativa actual. 

 
 

Emenda 4 

COMARCA CONDADO 

CONSELLARÍA INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Humanización da rúa Progreso e Bos Aires ( Estrada autonómica 
PO-331 – O Porriño - Gondomar 

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño - Mos 

VALOR APROXIMADO 850.000,00 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

Estas dúas rúas van dende o cruce da N-120 (cruce do costilleta) 
ate a intersección coa PO – 331  que vai cara Gondomar.  Na 
actualidade xa hai unha variante para o tránsito cara Gondomar e  
polo tanto as rúas Progreso e Bos Aires só  deberían soportar o 
tránsito local. Unha vez humanizadas, estas rúas  deberían ser 
cedidas ao concello. 
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Emenda 5 

COMARCA CONDADO 

CONSELLARÍA INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Urbanización  mediante a construción de beiravías para peóns no 

lugar da  Vacaría , entre punto kilométrico 3 e 4 ,  para peóns na 

estrada PO- 510 en Budiño.  

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño   

VALOR APROXIMADO 400.000€ 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

Esta estrada soporta unha alta densidade de tránsito procedente 
das localidades de As Neves. Salvaterra e Salceda de Caselas para 
enlazar coa autovía A55 no acceso sur do Porriño con dirección a 
cidade de Vigo ou Portugal. Atravesa núcleos de poboación como 
o da Vacaría en Budiño e tamén pasa polos principais accesos as 
canteiras de granito e os polígonos PPI-6 e da Granxa. 
. 

 
Emenda 6 

 

COMARCA CONDADO 

CONSELLARÍA INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Urbanización da estrada autonómica PO-407  ( Budiño límite 

Salceda de caselas. 

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño  ( estrada antiga de acceso ao concello de Salceda) 

VALOR APROXIMADO 700.000,00 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

Esta estrada de titularidade autonómica é a antiga estrada que 
unía O Porriño con Salceda de Caselas. Desde que se executou a 
variante a Salceda, a actual  PO – 510, practicamente so ten uso 
local  e pasa por zonas poboadas dos núcleos  rurais de Budiño. E 
unha estrada que carece de arcens  en moitos tramos  e non ten 
beirarrúas o que está causando un grave problema de seguridade 
vial, sobre todo nas inmediacións do colexio público de Budiño. 
Tamém é preciso unha actuación para o calmado do tránsito. 
Esta estrada unha vez urbanizada pode ser transferida ao 
concello do Porriño.  

       

Emenda 7 

COMARCA CONDADO 
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CONSELLARÍA Política Social 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Construción nova escola infantil  

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño   

VALOR APROXIMADO 1.500.000,00 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

As prazas ofertadas actualmente nas escolas infantís no Porriño 
son insuficientes. E preciso unha nova escola infantil Pública no 
Porriño. 

 

Emenda 8 

COMARCA CONDADO 

CONSELLARÍA INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Construción dunha variante á PO-510 desde  o punto 

kilométrico 4 ate o enlace coa A55 no polígono da Granxa 

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño   

VALOR APROXIMADO 10 .000.000,00 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

A Consellería de Infraestruturas comprometeuse a redactar o 

proxecto de variante para conectar directamente a PO-510 coa A-

55.  

A estrada PO-510 soporta unha alta densidade de tránsito 

procedente dos concellos de Arbo, As Neves, Salvaterra e Salceda 

para acceder aos polígonos industriais do Porriño e tamén para 

acceder a A55 cara Portugal, Vigo e Pontevedra. 

Este elevado grao de tránsito provoca , en horas punta, grandes 

atascos na circulación. A estrada actual necesita melloras 

importantes na seguridade Vial e debería converterse nunha 

estrada de tránsito local unha vez executada a variante que se 

solicita nesta emenda. 

 

 

Emenda 9 

 

COMARCA CONDADO 

CONSELLARÍA  Medio Ambiente, Territorio e Vivenda   ( Augas de Galicia 

DENOMINACIÓN DA EMENDA Construción de colector de 800 cm de diámentro para recollida 
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de pluviais das rúas Lugo, Pontevedra, Ourense, Avda. De 

Galecia e Ramiráns. 

CONCELLO(S) AFECTADO(S) O Porriño   

VALOR APROXIMADO 1.100.000 € 

BREVE DESCRICIÓN OU EXPLICACIÓN DA EMENDA 

 

A zona centro do Porriño conta cunha rede unitaria ( sen 

separación de augas residuais das pluviais) de diámetro reducido 

que provoca desbordamentos en días de moita choiva nos 

colectores do centro urbano. 

É preciso a construción dun novo  colector, segundo datos do 

Consorcio de augas do Louro, de entre 600 e 800 cm de diámetro 

para solucionar este problema. O novo colector habería que 

executalo polas rúas Lugo, Pontevedra, Ourense, Avda. de Galicia 

e Ramiráns, tendo o seu aliviadoiro nun regato que vais ao río 

Louro.  tamén afectaría parcialmente ao concello de Mos. 

 

E preciso que a Xunta de Galiza asuma  directamente a xestión dos centros de 

drogodependencia que, como no caso do Porriño, están xestionados polos 

concellos. 

E preciso que se aumente a dotación económica para a dependencia  e a os 

convenios da axuda no fogar. 

       

O Porriño, 03 de novembro  de 2022 


