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Moción   solicitando investimento de Augas de Galicia para a redacción e execución 
de colector de augas pluviais desde a rúa Pontevedra ate a rúa Muiños. 

A augas pluviais que proceden da zona da Malladoura, da rúa Lugo e dos colectores da 
A52 na zona da Raposeira veñen a desaugar ao colector de pluviais que existe na rúa 
Pontevedra que conecta cos da rúa Ourense e Avda. De Galicia. Estes a súa vez 
entroncan cos colectores de Antonio Palacios e Parque do Cristo, os cales desaugan ao 
colector xeral da rúa cando a través dos colectores unitarios da rúa Ramón González e 
Manuel Rodríguez. 

Agás os colectores das rúa Coruña, Pontevedra e Ourense os demais son colectores 
unitarios, ( augas pluviais e residuais na mesma tubería) , de formigón e cun 
diámetro que vai desde 400mm a 500mm. Un diámetro bastante reducido para o 
caudal de auga que recollen nos días de inverno con moita choiva. Agravándose a esta 
circunstancia o percorrido sinuoso do colector da Avda. De Galicia, xa que vai desde a 
rúa Ourense ( cara o sur) ate o final do aparcamento soterrado para cambiar de marxe 
e logo volver cara o norte ate o entronque co colector do parque do Cristo que a súa 
vez entronca co colector de Ramón González. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É preciso, para evitar o colapso dos colectores, sobre todo da avda. De Galicia, que 
teñen provocado mais dunha ocasión o retorno das augas pluviais e residuais aos 
baixos dos edificios e casas da zona, construír un novo colector, só para pluviais, cun 
diámetro o suficientemente amplo, en base ao cálculo de caudais da bacía de 
escorrentía, para dar cabida ao volume de auga que procede da zona xa mencionada. 
Este colector, entendemos que debe partir desde o entronque das rúa Pontevedra 
para coller as augas das rúas Coruña, Lugo, e salvar o aparcamento soterrado polo 
límite co concello de Mos pasando a rúa Ramiráns, baixar a estación do tren e 
desaugar no regato da rúa muiños. 

Para a redacción e execución deste importante proxecto de colector de pluviais. 
Consideramos desde o Bloque Nacionalista Galego, que é preciso a implicación da 
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a través do organismo de Augas de Galicia 
xa que afectaría ao concello de Mos e O Porriño. 

Tendo en conta a exposición de motivos exposta o Bloque Nacionalista Galego solicita 
do Pleno da corporación a adopción dos seguintes acordos: 
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Primeiro._ Que o pleno da corporación acorde declarar como obra prioritaria dentro 
do Plan de investimentos do Concello do Porriño para o ano 2023 a redacción e 
execución do proxecto de colector de augas pluviais desde a avda. De Galicia ate o 
regato a carón da rúa Muiños que desemboca no río Louro. 

Segundo._ Solicitar da consellería de Infraestruturas e mobilidade, a través do 
organismo de Augas de Galicia, a sinatura dun convenio de investimento para a 
redacción e execución do proxecto de colector de augas pluviais desde a rúa 
Pontevedra ate o regato a carón da rúa Muiños que desemboca no río Louro. 

 
 
 
 
 
 
 

O Porriño, 17 de decembro de 2022 
 
 


