
 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MOCIÓN URXENTE DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA A 

CONSTRUCIÓN DUN APARCAMENTO NA CONTORNA DO HOSPITAL 

CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 
O Grupo municipal do PSdeG-PSOE de Santiago de Compostela, ao abeiro do 

artigo 85.2 do regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte MOCIÓN 

URXENTE para o seu debate en Pleno: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Actualmente, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

(CHUS) e na súa contorna existe un grave problema de aparcamento, a pesares 

da existencia de numerosas prazas en superficie e do aparcamento subterráneo 

promovido polo propio Concello de Santiago. Cada día, as persoas usuarias do 

CHUS tanto veciños e veciñas de Compostela como do resto dos concellos da 

área sanitaria, sofren a escaseza cada vez maior de prazas ofertadas nesa zona. 

Debemos recordar que a xestión da mobilidade na parcela do CHUS e 

competencia exclusiva do Servizo Galego de Saúde. 

Os problemas de tráfico recorrentes a calquera hora do día explícanse tendo en 

conta que o 80% das persoas usuarias do CHUS non viven en Santiago de 

Compostela e que en Galicia o sistema de transporte público está funcionando de 

maneira deficitaria.  

É por iso que parece conveniente que, ao igual que noutros complexos 

hospitalarios de referencia en Galicia, coma son as ampliacións dos centros 

hospitalarios da Coruña, Vigo, Pontevedra e Ferrol, a Xunta de Galicia se implique 

na construción dun novo aparcamento; toda vez que, tanto a construción do 

Centro de Protonterapia como a ampliación do propio CHUS, xa en marcha, 

minorarán a escasa oferta de estacionamento nesa contorna.  

O Concello de Santiago, na Xunta de Goberno Local do pasado luns día 20, vén 

de aprobar a cesión á consellería de Sanidade dunha parcela de titularidade 

municipal situada na avenida Mestre Mateo nº 41, ao carón do edificio CIMUS e 

CEBEGA, cunha superficie total de 3.563,53 metros cadrados, para que proceda á 

construción dun novo aparcamento. Cesión que deberá aceptar nun prazo de seis 

meses dende a notificación da mesma. Dita parcela cedida á Xunta de Galicia ten 

unha valoración urbanística de mais de catro millóns de euros. 
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Por último, debemos recordar que o proxecto de ampliación do CHUS declarouse 

o ano pasado de especial interese e utilidade municipal, declaración que se fará 

no próximo mes co proxecto do Centro de Protonterapia. Esta declaración supón 

unha bonificación do 95% do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 

(ICIO), unha cifra moi significativa, mais dun millón de euros, que asumen os 

veciños de Compostela. 

 

Por estes motivos, o Grupo municipal do PSdeG solicita do Pleno da 

Corporación Municipal a adopción do seguinte: 

 

ACORDO 
 

Instar á Xunta de Galicia: 

1. A aceptar coa maior prontitude a cesión feita polo Concello de Santiago da 

parcela EU-7 do Polígono 2 do Plan Parcial do SUP-5 CHOUPANA de 

titularidade municipal situada na avenida Mestre Mateo nº 41 de 3.563,53 m2. 

 

2. O inicio urxente dos procedementos necesarios para a posta en marcha da 

construción na contorna do Hospital Clínico Universitario (CHUS) dun novo 

aparcamento, que teña un mínimo de 400 prazas, na parcela cedida polo 

Concello de Santiago. 

 
3. Destinar a bonificación do ICIO dos proxectos de ampliación do CHUS e do 

Centro de Protonterapia a sufragar os custes de construción de dito 

aparcamento. 

 

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2023 
 

 
 

 

 

Gumersindo Guinarte Cabada 

Voceiro do Grupo Municipal Socialista 

 
 
 
AO SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 


