
MELLORAS NO PINTADO DA N-VI NO T.M. DE COIROS

Trala reunión mantida polo Alcalde de Coirós, Francisco Quintela solicitando modificacións

e melloras no pintado da N-VI na Demarcación de estradas do Estado o 17 de setembro,

tense acadado os seguintes compromisos respecto dos enlaces coa estrada Nacional:

1- Enlace coa granxa de Cooperativa a Ponte. Anta.

Analizarán o enlace estudando o estado previo e a posibilidade de mellora da seguridade

viaria.

2- Enlace de acceso ao núcleo de A Anta.

Ante a solicitude por parte do concello de mellora do enlace do núcleo de A Anta coa

estrada nacional, modificouse a pintura deste tramo mellorando a seguridade viaria.

3- 2º Acceso a Recebés.

Ante  a  solicitude  municipal  mellorouse  a

seguridade viaria deste enlace incorporando un

carril central dirección Madrid que permite o xiro

á esquerda de acceso a Recebés.

Este punto permite o cambio de sentido que por

razóns de seguridade non pode manterse diante

do edificio de depósito de sal.

4- Acceso a Recebés e cruce na recta.

Modifícase  a  pintura  na  Recta  da  estrada  á

Nacional   coa  incorporación  de  dous  carrís

centrais que permiten o xiro á esquerda en ambas

direccións. 



Para a incorporación á estrada con xiro a esquerda, permítese o cambio de sentido no 2º

acceso a Recebés e no cruce que conduce a Boqueixón. Deste xeito posibilítanse todos

xiros cunha clara mellora de seguridade neste tramo.

5- Camiño a Boqueixón.

Habilítanse carrís centrais de saída e entrada á Nacional dende este cruce.

6- Acceso ao centro de saúde.

Mellorase o enlace a carón do polígono (Xilonort) permitindo o cambio de sentido con

máis seguridade.

7- Saída do Centro de Saúde.

A solicitude do Concello permítese o xiro a esquerda dirección Madrid coa creación dun

carril de incorporación central.

8- Cambio de sentido no acceso á autovía A-6.

Permítese  no  acceso  á  autovía  A-6  dirección  A  Coruña  o  cambio  de  sentido  coa

modificación do pintado da isleta.

9- Cambio de sentido en Os Chas.

A solicitude  do  Concello   modificouse  o  pintado  no  lugar  de  Os  Chas  de  xeito  que

dirección Madrid se permita entrar no antigo trazado da nacional  e procederse a una

cambio de sentido tal como se viña facendo.



(Punto onde se permite o cambio de sentido)

10-  Cruce estrada DP-2702, Espenuca.

Mellorase sensiblemente a seguridade viaria do cruce coa estrada provincial DP-2702 á

Espenuca. Permítese a incorporación con carrís centrais de espera e o cambio de sentido

na nacional. 

Posibilítase o acceso dende Os Chas dirección Betanzos no cambio de sentido habilitado

no punto anterior.

11- Saída de Colantres.

Procederase á creación dun carril central de incorporación á estrada nacional dende a

saída de Colantres de xeito que se poda o tráfico incorporar a esquerda dirección Madrid

e A-6.



12- Colantres. Entrada á Igrexa

Na reunión de data 17 de setembro foi acollida a proposta do Alcalde de Coirós e da

Plataforma veciñal Queirís- Chas de mellorar o acceso ao núcleo de Colantres de xeito

que se crearán carrís centrais de incorporación e saída de xeito que se permita a entrada

ao núcleo dende Betanzos e a saída en dirección Madrid.

(Entrada ao núcleo de Colantres onde se vai permitir a entrada en dirección subida e saír

cara arriba coa creación dunha carril central de parada e incorporación)

13- Saída dende Queirís- Colantres.

Incorporarase  un  carril  central  que  permita  a  incorporación  dende  a  parte  alta  de

Colantres- Os Chas en dirección A Coruña (Betanzos), permitindo o xiro e mellorando

sensiblemente a seguridade viaria.

(Enlace no que se creará un carril central de incorporación dos vehículos do cruce

dirección Betanzos)



14- Cruce de Queirís.

A proposta  de  Alcaldía  de  manter  a  posibilidade  de  cambio  de  sentido  no  cruce  de

Queirís, permitindo en dirección Betanzos dar a volta no acceso a Chelo e coller dirección

Madrid e A-6 foi aceptada por parte do enxeñeiro xefe da demarcación e a pintura foi

modificada inmediatamente.

Con todas estas modificacións recolléronse todas as solicitudes de mobilidade e

xiros presentadas dende o Concello e ao mesmo tempo mellórase a seguridade

viaria de todo o tramo da estrada Nacional N-VI no termo municipal de Coirós.


