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1. INTRODUCIÓN 

 

 

A elaboración dun Plan Mobilidade Urbano Sustentable envolve numerosos dominios e 

numerosas propostas, con intervencións que normalmente se relacionan unhas coas outras, 

polo que deben realizarse conxuntamente co fin de garantir a súa eficacia. Con todo, en función 

dos obxectivos establecidos e dos medios financeiros dispoñibles, é necesario xerarquizar as 

intervencións prioritarias. 

A política de mobilidade considerada para O Barco de Valdeorras pretende mellorar a calidade 

de vida da poboación e aumentar o atractivo e a accesibilidade do núcleo urbano. Actualmente, 

aínda que existan limitacións de tipo financeiro nos orzamentos municipais da maioría dos 

concellos, as instancias rexionais, nacionais e europeas que rexen a temática da mobilidade e 

do ordenamento do territorio promoven, a través de apoios financeiros, intervencións que 

teñen como obxectivo unha mobilidade máis sostible e alternativa ao transporte motorizado 

individual. 

A elaboración dun Plan Mobilidade Urbano Sostible non é un proceso estanco, polo que debe 

procederse á avaliación da adopción das medidas a través de estudos dos 

parámetros/indicadores de avaliación. A participación pública resulta determinante para o éxito 

da adopción dun Plan de Mobilidade Sustentable e, a través deses procesos, pode ter como 

resultado propostas que contribúan á mellora do propio plan. 
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O presente informe corresponde á fase II do Plan de Mobilidade Urbano Sostible do núcleo 

urbano do Barco de Valdeorras, que contén a estratexia de intervención e está organizado da 

seguinte forma: 

• Introdución: inclúe un breve encadramento dos PMUS e a organización do documento. 

• Obxectivos e definición da estratexia: presenta, con base na fase de caracterización e 

diagnóstico, os obxectivos específicos e a súas respectivas liñas de orientación. 

• Formulación de propostas: contén a formulación de propostas asociadas ás diferentes 

temáticas. 

• Fichas de accións: sintetiza as principais características das propostas presentadas. 

• Pegada de Carbono: avalía as emisións actuais e estima a súa evolución temporal. 

• Acompañamento e seguimento: formaliza o acompañamento e seguimento das metas 

propostas que hai que acadar, así como os indicadores para a súa avaliación. 
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2. OBXECTIVOS E DEFINICIÓN DE ESTRATEXIA 

 

 

Coa construción da “Variante do Barco” e coa esperable redución de tráfico na actual estrada 

principal do núcleo urbano do Barco de Valdeorras, xorde a oportunidade de facer esta zona 

urbana un lugar máis atractivo, accesible e mellor en termos de calidade de vida. O presente 

Plan de Mobilidade define tres obxectivos estratéxicos: 

1. Promover os modos máis sustentables de transporte e a súa articulación integrada con 

alternativas viables e atractivas para os modos motorizados, contribuíndo a un mellor 

reparto modal. 

2. Fomentar a humanización do espazo público urbano. 

3. Contribuír á sustentabilidade (ambiental, económica e social) do medio urbano. 

Tendo por fundamento a fase de diagnóstico, definíronse obxectivos específicos e as súas 

respectivas directrices: 

A. Potenciar as condicións do modo peonil 

Para humanizar o espazo público e chamar ás persoas á rúa, resulta fundamental ofrecer unha 

infraestrutura peonil universal, continua e articulada cos restantes modos de transporte que, a 

través da organización de eventos e actividades culturais e da creación espazos verdes de 

proximidade, potencie o factor de socialización da rede peonil, máis aló da súa función de 

circulación. 

B. Promover o emprego da Vehículos de Mobilidade Persoal (VMP) 

Está demostrado que o emprego da bicicleta como modo de desprazamento ata 4 km de 

distancia é o máis rápido en comparación con outros medios de transporte. Desta forma, debe 

potenciarse a súa utilización así como outros VMP ofrecendo condicións de seguridade, rapidez 

e confort máximos. Os novos espazos urbanos deberán concebirse tendo en mente os espazos 

destinados a estes medios de transporte (vías e estacionamentos). 
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C. Promover a intermobilidade 

A intermobilidade supón, non só a existencia de varios modos de transporte (multimodalidade), 

senón tamén a integración deses modos. Os sistemas park&ride e bike&ride, e a integración da 

venta de billetes (exemplo: estacionamento de automóbiles e aluguer de bicicletas co mesmo 

sistema) son algúns exemplos de intermodalidade. 

D. Diminuír as vantaxes/necesidade do emprego/posesión do automóbil e racionalizar a 

súa posesión/emprego 

A adopción de medidas que teñan como fin a progresiva redución dos automóbiles nas zonas 

urbanas descríbese en calquera manual de boas prácticas de mobilidade urbana. Esas medidas 

pasan por técnicas para acalmar o tráfico, adopción dos conceptos de zona 30 e zona de 

coexistencia, restricións de circulación e estacionamento de automóbiles, e desvío de tráfico de 

cruzamento a variantes na periferia da zona urbana (ou aumento das distancias e/ou tempo de 

viaxe dentro da zona urbana). 

E. Promover un sistema de estacionamento que contribúa á inversión da actual 

repartición modal 

A xestión do estacionamento é unha ferramenta de elevada importancia na xestión da 

mobilidade urbana que o usuario do vehículo motorizado sinte directa e inmediatamente. 

Algunhas medidas pasan por substituír progresivamente o estacionamento das vías públicas por 

aparcadoiros/garaxes; substituír progresivamente o estacionamento das zonas centrais por 

bolsas nos límites das mesmas; adoptar tarifas progresivas na área central da cidade, reforzando 

a rotación, e prever na lexislación urbanística municipal a modificación da actual esixencia de 

construción dun número mínimo de prazas de estacionamento na vía pública por proxecto, 

substituíndoos por prazas en aparcadoiros. 

F. Fomentar o cambio de comportamentos nos residentes a través de campañas de 

educación e información 

A participación pública resulta fundamental na toma de decisións. Para iso débese envolver a 

poboación na adopción de novas medidas, informando e explicando as causas da necesidade da 

súa aplicación e as súas implicacións, preocupándose por presentar a visión global do que se 

pretende para o municipio e organizar campañas de educación e sensibilización, dirixidas aos 

residentes e empresas, coa temática da mobilidade urbana sostible. 
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3. FORMULACIÓN DE PROPOSTAS 

 

 

Proposta 1: Creación dun apartado no sitio web do concello do Barco de Valdeorras con 

información sobre mobilidade 

Actualmente, Internet é un dos vehículos de información máis importantes e é accesible a un 

número cada vez maior de persoas. Un lugar onde se reúna toda a información relativa á 

mobilidade do concello é, deste xeito, o primeiro paso para a promoción e integración dos 

modos máis sostibles na mobilidade urbana. 

Esta plataforma debe fornecer unha información que garanta que os cidadáns teñen 

coñecemento de todos os servizos existentes no concello e, tamén, ser un mostrador en liña 

onde se poda responder a dúbidas e comentarios máis personalizados. En xeral, deberá 

presentarse a seguinte información: 

• Mapa de rutas peonís. 

• Mapa de rede ciclable e infraestruturas de apoio. 

• Manual de utilización do sistema de aluguer de bicicletas. 

• Horarios, tarifas e percorridos dos transportes colectivos (transporte escolar). 

• Información sobre o transporte a demanda. 

• Información sobre a rede de taxis. 

• Localización e tarifas dos estacionamentos para o vehículo privado. 

• Información sobre plataformas de carpooling. 

• Información de axenda sobre actividades asociadas á mobilidade (accións de educación, 

información e sensibilización). 

• Zona de contactos para comentarios e dúbidas. 

A continuación, inclúense algúns exemplos: 
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MADRID LISBOA (PORTUGAL) 

  

ROMA (ITALIA) TOKIO (XAPÓN) 

  

 

 

Proposta 2: Actividades de educación e sensibilización 

As accións de sensibilización e educación teñen como fin promover un maior coñecemento e 

comprensión das opcións estratéxicas para facer a mobilidade urbana máis sostible e 

desenvolver competencias a través da práctica e experiencia que reforcen ou modifiquen 

actitudes para unha maior conciencia do risco e da seguridade de todos os usuarios das vías. 

Desta forma, propóñense unha serie de accións entre as que se atopan: 

• Informar á poboación sobre os custos reais da utilización do vehículo individual 

motorizado, tanto para os propios usuarios, como para as autoridades, realizando 

campañas que salienten os modos máis sustentables, como, por exemplo, o taxi 

colectivo, o carsharing, o carpooling, os transportes colectivos flexibles ou os modos 

suaves. 

• Realizar consultas públicas sobre o debate dos cambios significativos relativos á 

mobilidade do concello, informando a poboación de onde se aplicará o diñeiro recollido 

cos impostos sobre o emprego/posesión do automóbil (especialmente cobros de multas 

e tarifas de estacionamento). 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes?vgnextfmt=default&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.cm-lisboa.pt/viver/mobilidade/acessibilidade-pedonal
https://romamobilita.it/it
http://www.gotokyo.org/en/tourists/info/access/index.html
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• Dar a coñecer periodicamente a progresión dos indicadores relativos ás metas 

propostas. 

• Distribuír mapas e itinerarios cos diversos percorridos peonís, que amosen os principais 

atractivos/actividades de animación asociados. 

• Promover políticas de educación sobre seguridade viaria, procurando unha relación 

cada vez maior entre os automobilistas, os ciclistas e os peóns. 

• Adopción de accións de sensibilización e creación de proxectos piloto, nas escolas, co 

fin de aumentar o emprego dos modos suaves (exemplo: pedibus e bicibus)  

 

 

 

 

Figura 1 -Exemplos de actividades de educación e sensibilización.  
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Proposta 3: Implantación de zona de coexistencia (Zona 20) no casco vello e Paseo Malécon 

O concepto de zona de coexistencia, implantado en varios países europeos, supón compartir o 

espazo correspondente a unha rúa ou conxunto de rúas, onde se dá prioridade ás funcións 

sociais, con especial énfase nas actividades lúdicas infantís. 

Supón a coexistencia nun mesmo espazo dos diferentes usuarios, dándoselle prioridade ao peón 

e aos outros modos suaves de desprazamento, en detrimento dos modos motorizados. A 

velocidade máxima de circulación debe definirse de xeito compatible coa velocidade dos peóns, 

sen que supere os 20 km/h. 

 

Figura 2 – Exemplos de zonas de coexistencia (de arriba e da esquerda): 6 Sierpnia (Łódź, Polonia); R. Nova do 
Carvalho (Lisboa, Portugal); O’Connell St. (Auckland, Nova Zelandia); Exhibition Rd. (Londres, Reino Unido) 
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Poderá permitirse a entrada de vehículos a residentes, carga e descarga, e, obviamente, 

vehículos prioritarios. Deberá prohibirse o estacionamento e limitarse a parada a carga e 

descarga. O sistema de supervisión de entrada de vehículos poderá realizarse a través da 

sinalización vertical adecuada e/ou pola presenza de barreiras extraíbles para vehículos 

autorizados. 

Non existen pasos para peóns, xa que o peón pode circular en todo a franxa de circulación, tendo 

prioridade sobre os restantes modos. Moitas veces permítense xogos e deportes na zona de 

circulación. Non obstante, os peóns non deben molestar inutilmente os condutores de 

vehículos. Os modos suaves (bicicleta e peón) coexisten no espazo. 

Posto que o obxectivo da creación destas zonas é o chamamento de persoas á rúa, resulta 

fundamental que exista mobiliario urbano, en particular bancos, mesas, mapas da cidade, 

indicacións cos principais destinos da cidade, descrición de monumentos ou lugares 

emblemáticos da zona, etc. Esta zona deberá estar moi ben alumeada, para que os espazos non 

perdan o seu atractivo pola noite. 

O casco vello é un núcleo peonil por excelencia. As vías que o conforman atópanse actualmente 

convertidas en zona 30. A proposta pasa por reconvertelas en zona de coexistencia, debendo 

colocarse para tal fin a sinalización axeitada. A circulación de vehículos motorizados será só 

posible no sentido leste-oeste, e estes deberan sempre dar prioridade á circulación de bicicletas 

e vehículos de mobilidade persoal (VMP) e peóns dentro desta área de coexistencia. Tanto as 

bicicletas e VMP como os peóns poderán circular en calquera dos sentidos, sen interromper ou 

pór en perigo ao resto dos usuarios das vías. 

No Paseo Malécon proponse a adopción de só un sentido de circulación de vehículos 

motorizados desde a Rúa da Academia Dequidt ata a Rúa dos Pescadores. Será necesario 

sobreelevar a vía de circulación ao nivel dos paseos. Os estacionamentos deberán eliminarse ou, 

reservalos a habitantes e/ou para cargas e descargas, debendo ser reconvertidos en 

estacionamentos en liña e non en batería, como están actualmente (ver mapa 3).  

A sinalización adoptada deberá estar composta polos sinais S-28 (Rúa Residencial) e S-29 (Fin de 

rúa Residencia) do Regulamento Xeral de Circulación, acompañados dos sinais R-301 

(Velocidade Máxima) e R-501 (Fin de la limitación de velocidade), respectivamente. Poderá 

aínda ser conveniente utilizar marcacións na calzada con indicación da velocidade máxima 

permitida.  
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Figura 3 - Sinalización vertical de inicio (S-28) e de fin (S-29) dunha zona de coexistencia 

 

No casco vello non se planifica a inclusión de máis medidas de restrición do tráfico máis aló que 

a da sinalización xa referida. As rúas estreitas e a inclusión de mobiliario urbano 

estratexicamente colocado non permite que a velocidade de circulación sexa elevada. 

No Paseo Malecón, a elevación do piso a nivel dos paseos e a redución do ancho de circulación 

de vehículos motorizados ao mínimo indispensable, ademais da sinalización referida, permitirá 

a coexistencia dos diferentes usuarios da vía nos niveis de seguridade e comodidade que se 

pretende obter coa implementación deste tipo de medidas.  
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Mapa 1 - Propostas para zona de coexistencia (Zona 20) no núcleo urbano do Barco de Valdeorras 
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Mapa 2 - Propostas de sentido de circulación na zona de coexistencia (Zona 20) no núcleo urbano do Barco de Valdeorras 
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Mapa 3 - Propostas de estacionamento na zona de coexistencia (Zona 20) no núcleo urbano do Barco de Valdeorras 



 

Proposta 4: Adopción de zonas de  alivio de tráfico 

As zonas de alivio de tráfico son zonas definidas de circulación homoxénea, onde a velocidade 

está limitada a 30/40 km/h e onde as entradas e saídas están sinalizadas e son obxecto de 

ordenamento específico. A inclusión de zonas 30 / 40 son intervencións integradas para calmar 

o tráfico que teñen por obxectivo a mobilidade sostible. 

 

 

Figura 4 - Exemplos de entrada/saída en zonas 30. 

 

Ao longo destas zonas é necesaria a adopción de medidas para calmar o tráfico que non só teñan 

como obxectivo diminuír a velocidade dos vehículos, garantindo máis seguridade para os 

usuarios máis vulnerables do espazo público (peóns e ciclistas), senón tamén reducir a 

contaminación sonora e atmosférica, e diminuír o tráfico de cruce. 

As medidas consisten en cambios físicos da xeometría das vías, en particular: 

• Deflexións verticais: cambian o aliñamento vertical do espazo de circulación, por 

exemplo, redutores de velocidade, bandas sonoras e plataformas elevadas nas 

interseccións ou na totalidade das seccións nas que se implanten as estas zonas. 

 

 

Figura 5 - Exemplos de deflexións verticais: paso elevado (á esquerda) e intersección desnivelada (á dereita) 
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• Deflexións horizontais: medidas de promoven os cambios no aliñamento horizontal do 

espazo de circulación e obrigan aos vehículos a desviar a súa traxectoria, diminuíndo a 

súa velocidade. Algúns exemplos son as xincanas, o estreitamento, lateral ou central, da 

largura da vía (estrangulamentos), o estreitamento das entradas das interseccións ou 

rotondas/minirrotondas. 

 

 

Figura 6 - Exemplos de deflexións horizontais: rotonda (á esquerda) e xincana (á dereita) 

 

Normalmente, nestas áreas existe unha separación do espazo destinado aos peóns do destinado 

aos restantes modos de transporte, podendo existir espazos compartidos por todos os modos. 

Os ciclistas deben compartir a vía de circulación cos automóbiles. No caso do cruzamento dos 

peóns, poden existir pasos (normalmente elevados) ou, sinxelamente, que non existan e os 

peóns poidan cruzar a vía en calquera lugar, sempre que o fagan dun xeito seguro.  

Os espazos destinados aos peóns deben aumentarse, tendo en conta as necesidades de todos, 

en particular as das persoas con mobilidade reducida. Os espazos de circulación de modos 

motorizados deben reducirse ás dimensións mínimas que permitan a súa circulación. 

Deberán existir lugares destinados ás operacións de carga e descarga, sobre todo xunto a 

establecementos comerciais, debidamente sinalizados e que non impidan a libre circulación, 

tanto de vehículos, como de peóns. 

Proponse a implantación dunha zona de acalmia de tráfico a todo o núcleo urbano do Barco de 

Valdeorras. Para que poida ser posible deberán ser implementadas as medidas axeitadas de 

redución da velocidade do tráfico e a sinalización apropiada. 

As entradas deben ser debidamente sinalizadas, de xeito que todos os usuarios recoñezan que 

están entrando nun espazo con características propias e que, polo tanto, deben adaptar o seu 

comportamento. A entrada nestas zonas debe obrigatoriamente ser sinalizada a través dunha 
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sinalización vertical, podendo adicionalmente ser complementada por marcación no pavimento. 

Poderán aínda ser complementadas por outro tipo de sinalización que indique a presencia de 

potenciais obstáculos (badéns, pasos de peóns, presenza de ciclistas, etc.). 

 

      

Figura 7 – Exemplo de sinalización vertical de inicio e de fin dunha zona 30. 

 

A adopción das medidas para reducir a velocidade do tráfico dependerá das características 

físicas da zona e das condicións de circulación dos diferentes usuarios da vía. De xeito xeral, 

proponse implementar pasos de peóns sobreelevados nos lugares onde exista unha maior 

utilización destas interseccións por parte dos peóns, é dicir, xunto ás escolas, centros de saúde, 

zonas comerciais e servizos (normalmente a zona máis céntrica da localidade) e zonas 

residenciais. O estreitamento central ou lateral da vía funciona tamén como elemento redutor 

de velocidade e é unha medida que xa se usa no núcleo do Barco. Proponse o aumento do 

número destas medidas asociadas aos pasos de peóns, permitindo non só a diminución da 

velocidade, senón tamén unha maior visibilidade dos peóns. Nos pasos de peóns máis longos, 

proponse a creación de illas que aumenten a seguridade dos usuarios que os utilizan. 

Finalmente, deberá avaliarse a necesidade de inclusión de radares fixos con indicadores da 

velocidade á que os vehículos deben circular. 

As principais alteracións serán desenvoltas na avenida de Conde Fenosa e na avenida de 

Marcelino Suárez. Estas dúas avenidas constitúen, neste momento, a principal vía terrestre do 

núcleo urbano e onde existe elevado tráfico de cruzamento. Coa construción da variante ao 

núcleo urbano do Barco de Valdeorras, prevese unha diminución do tráfico de circulación que 

abre a posibilidade de converter o espazo nun lugar de convivencia, máis humanizado e con 

menos tráfico motorizado, menos ruído e menos contaminación atmosférica. Proponse a 
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eliminación total do estacionamento, á excepción de bolsas de carga e descarga, aumentando a 

superficie de paseo peonil e reducindo o ancho de vía ao mínimo indispensable. A eliminación 

do estacionamento compensarase coa creación de novos aparcadoiros, que se aborda na 

proposta 7. Inicialmente no proxecto limitouse todo o casco urbano a 30 km/hora, pero en vista 

das alegacións dos veciños o máis aconsellable sería subir a 40 nas rúas sinaladas (así como en 

Av. do Bierzo), a fin de encontrar un equilibrio entre a seguridade e a fluidez do tráfico. 

No núcleo de Viloira, proponse a creación de estacionamentos en batería nos dous lados da 

Avenida de Elena Quiroga, reconverténdoa nunha vía de sentido único (sentido norte-sur) ata a 

intersección coa Av. do Sil e limitando a súa velocidade máxima a 30km/h. 

Está, aínda, prevista a creación de tres novas rotondas na Avenida do Bierzo (que pretenden, 

non só a mellor xestión do tráfico, senón tamén a redución da velocidade de circulación. Unha 

situarase no acceso da N-120 coa Avenida do Bierzo, outra no cruzamento coa Rúa de San 

Francisco Blanco e a outra, xunto a Casa do Río Cigüeño, onde está igualmente prevista a 

creación dunha nova vía ata a Rúa de Soto de Yáñez e prazas de estacionamento.  

 

En todo o centro urbano proponse implementar pasos de peóns irregulares que, de xeito 

complementario aos existentes, actuarán como disuasorios para a aparición de velocidades 

excesivas. A saber: 

• Rúa Rio Galir (piscinas cubertas) 

• Rúa da Rampa 

• Rúa de Elena Quiroga (fronte ó colexio Otero Pedraído) 

• Rúa Juan Giral 

• Cruce da Rúa Elóy Rodríguez Barrio e Santa Rita 

• Cruce da Rúa Eulogio Fernández e Rúa Penaguillón 

• Rúa Florencio Delgado Gurrirán (fronte ó bar do Parque) 
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Mapa 4 - Propostas para zonas de acalmia de tráfico no núcleo urbano do Barco de Valdeorras. 



  

25 

   

Mapa 5 - Propostas de sentido de circulación nas zonas de alivio de tráfico no núcleo urbano do Barco de Valdeorras. 
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Mapa 6 - Propostas de medidas para acalmar o tráfico no núcleo urbano do Barco de Valdeorras
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Proposta 5: Implantación dunha rede de VMP que de prioridade ás rutas con maior potencial 

de utilización 

O deseño dunha rede ciclable réxese sobre todo pola avaliación do declive dos diferentes eixos 

e, no caso de escoller o tipo de carril bici que se vai a implantar, polo espazo dispoñible con 

respecto ao largo da vía. 

Considérase que practicamente todas as franxas de idade poden realizar percorridos en bicicleta 

que teñen ata o 6 % de pendente: 

• 0-3 %: terreo considerado chan, con capacidade máxima para a circulación en bicicleta 

e VMP. 

• 3-5 %: terreo pouco inclinado, considerado satisfactorio para circular en bicicleta e VMP. 

• 5-8 %: terreo inclinado, pouco adecuado para desprazamentos de media-longa 

distancia, podendo existir en pequenos tramos (ata 150 m). 

• 8-10 %: terreo moi inclinado, non adaptado para a circulación de bicicletas e VMP 

excepto para tramos moi curtos (ata 45 m). 

Como se pode ver no mapa de pendentes das rúas (figura seguinte), o núcleo urbano do Barco 

de Valdeorras preséntase practicamente chan. A pendente da maioría das vías é inferior ao 6 %, 

o que fai deste territorio un lugar excelente para a mobilidade en bicicleta.  

Outro aspecto que hai que ter en conta é o espazo dispoñible na rúa. Aquí hai que ter en conta 

as características xeométricas da sección da rúa, que condicionan as posibilidades de 

adiantamento das bicicletas e VMP por parte dos vehículos motorizados e as velocidades destes 

últimos vehículos. Polo xeral, poderán producirse estas situacións: 

• Seccións estreitas: se a sección é estreita, os adiantamentos resultan perigosos. É 

necesario optar por unha sección mixta onde as bicicletas e VMP e os vehículos 

motorizados circulen polo mesmo espazo sen posibilidade de adiantamento, onde a 

velocidade de circulación se adapte á da bicicleta. Esta solución é válida só en rúas con 

velocidade limitada a 30 km/h ou inferior, e con pouco volume de tráfico. 

• Polo contrario, as seccións longas facilitan o adiantamento, pero poden conducir a 

velocidades excesivas que poñen en perigo a seguridade e a comodidade dos ciclistas. 

Neste caso é preferible optar por seccións onde o grado de separación entre bicicletas, 

VMP e automóbiles sexa maior. 
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• As seccións intermedias ou críticas, nin moi estreitas nin moi longas, son as que poden 

xerar unha maior confusión e perigo de emprego, incitando ao adiantamento de ciclistas 

en condicións inadecuadas. Se o longo da sección non permite a separación do espazo 

para a bicicleta e se opta por unha sección mixta, será necesario que o espazo da calzada 

estea ben delimitado para impedir os adiantamentos pouco seguros. 
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Mapa 7 – Mapa de pendentes das rúas do núcleo urbano do Barco de Valdeorras
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Ademais destas situacións, deberán terse en conta os seguintes factores: 

- Existencia de estacionamento para automóbiles e intensidade do seu emprego. Se 

existe moita intensidade de estacionamento ou de carga e descarga, a separación é 

menos recomendable. Por esta razón non se aconsella a colocación das vías ciclistas en 

paralelo á calzada e xunto aos lugares de estacionamento para automóbiles de elevada 

utilización. 

- Frecuencia de interseccións. En distancias curtas entre interseccións sen semáforos é 

preferible trazar a vía ciclista na calzada (franxa ciclable ou coexistencia) para mellorar 

a visibilidade do ciclista e aumentar o tempo de reacción. Convén sinalar a posible 

presenza de ciclistas para aumentar a seguridade. 

- Pendentes. En tramos descendentes pode ser preferible unha franxa ciclable porque a 

velocidade dos ciclistas e dos automóbiles é semellante. En tramos ascendentes é mellor 

deseñar unha pista ciclista ou franxa no paseo, xa que a velocidade dos ciclistas se 

aproxima máis a da velocidade dos peóns que á dos automóbiles.  

- Actividades da rúa. Non é recomendable optar polo tipo de franxa ciclable no paseo en 

rúas comerciais con elevada presenza de peóns e cruces. 

- Inserción urbanística. É importante avaliar o efecto da vía ciclista na harmonía e no 

equilibrio urbanístico dunha rúa. Do mesmo xeito que as franxas ciclables amplían o 

longo da calzada, as franxas ciclables do paseo aumentan o longo do paseo. 

- Perfil do usuario. Nunha primeira fase deberá ofrecerse unha rede básica de vías 

ciclistas con condicións considerablemente seguras e cómodas, capaces de captar a 

demanda dos usuarios máis vulnerables e pouco experimentados (nenos, persoas de 

idade, mulleres, etc.) 

- Xerarquía da rede ciclista. Cómpre dotar os itinerarios principais, aqueles con maior 

demanda, de seccións máis longas e con maior visibilidade. 

- Custos de execución e mantemento. Debe realizarse unha análise sobre o 

custo/beneficio dunha intervención e dos futuros custos de mantemento por parte do 

municipio. Os usuarios da bicicleta son especialmente vulnerables aos defectos, 

sucidade e danos da vía: buratos, furos, derrapaxes, etc. 

Tendo por base os criterios presentados, xorden diferentes tipos de espazos para bicicleta, que 

se poden resumir en: 
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• Vía banalizada (compartida): Percorrido onde a circulación de bicicletas e VMP 

prodúcese en convivencia co tráfico motorizado no espazo viario. Por norma xeral, é 

unidireccional e segue o sentido da corrente de tráfico. Utilízanse, normalmente, no 

interior dos tecidos urbanos densificados, zonas centrais das cidades, onde o espazo 

para a separación física do canal para a bicicleta é difícil ou mesmo imposible. 

Aconséllase o reforzo de sinalización vertical e a utilización doutros elementos (leds, 

reflectores de chan, sinalización horizontal, etc.). Presenta como vantaxe o 

aproveitamento das infraestruturas existentes, sen necesidade de consumir espazo 

físico e, por tanto, ten un baixo custo de implantación. Como inconvenientes, este tipo 

pode presentar certa incomodidade e inseguridade, que poden verse potenciadas se 

non se respectan as normas de circulación e/ou se non existe unha aplicación real de 

medidas para acalmar o tráfico. 

 

 

Figura 8 - Exemplos de vías banalizadas (ou de coexistencia) 

 

• Carril-bici: Espazo propio e exclusivo para a utilización da bicicleta, colocada ao mesmo 

nivel que a franxa de rodaxe. Pode contar con elementos de protección física ou, 

simplemente, cunha liña no pavimento ou pavimento diferenciado. Presenta como 

vantaxes unha boa integración do ciclista nas interseccións, que o fan máis visible do 

que acontecería nunha pista, e ten un efecto redutor das velocidades alcanzadas polos 

automóbiles. Sen embargo, presenta o inconveniente de que o espazo do ciclista pode 

ser invadido polo estacionamento informal. 
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Figura 9 - Exemplos de franxa ciclable 

 

• Pista-bici: Canal propio, segregado do tráfico motorizado (con separación física do 

espazo viario), uni ou bidireccional. Pode implantarse paralelamente á rede viaria (ao 

nivel do paseo ou a un nivel intermedio entre o espazo viario e o paseo) ou ter un 

trazado independente desta (caso das pistas ciclables en zonas verdes). Pode permitir o 

seu emprego por parte de peóns e outros medios non motorizados. Como vantaxes, 

este tipo presenta unha maior sensación de seguridade, o que resulta fundamental para 

atraer a novos usuarios da bicicleta. Como inconvenientes, presenta un custo de 

implantación máis elevado, en comparación coas outras opcións de percorrido ciclable, 

e unha maior necesidade de espazo. 

 

 

Figura 10 - Exemplos de pistas ciclables 

 

Ademais das vías ciclistas, outro tema que hai que ter en conta é o estacionamento das 

bicicletas. O estacionamento forma parte do desprazamento e, se este non se poder realizar en 

condicións axeitadas, pode chegar a inhibir o desprazamento no modo ciclable. A lista seguinte 
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resume as condicións óptimas para os estacionamentos de bicicletas (IDAE, 2009 e 

BCNecologia): 

• Seguridade: a elección do material, deseño, tipo de encaixe e localización son axeitados 

para previr roubos e actos de vandalismo. 

• Polivalencia: é capaz de albergar calquera tipo e dimensión de bicicleta, e permite 

prendelas cos sistemas antirroubo máis comúns. 

• Accesibilidade: atópase preto do lugar de destino, a menos de 75 m no caso de 

estacionamentos de longa duración e a menos de 30 m para os de curta duración. 

• Localización: atópase nun lugar á vista dos transeúntes e ben iluminado, ou no interior 

dun edificio. Tamén se pode optar por consignas cubertas. 

• Estabilidade: permite que a bicicleta se manteña apoiada, mesmo cando está cargada, 

sen necesidade dun soporte propio e non teñen elementos que podan causar danos. 

• Comodidade do ciclista: ofrece un entorno cómodo para os ciclistas, con espazo 

dabondo para facer as manobras coa bicicleta, sen o risco de danar outras bicicletas e 

sen necesidade de facer grandes esforzos. O aceso ao estacionamento de bicicletas está 

adaptado (evita escaleiras e pasos estreitos). 

• Comodidade con outros medios de transporte: a instalación cumpre coas normas de 

accesibilidade de peóns e persoas con mobilidade reducida, sen obstruír nin por en risco 

a súa mobilidade. As manobras de acceso ao estacionamento de bicicletas non crean 

situacións de risco na circulación de vehículos motorizados, ciclistas nin peóns. 

• Estética: ofrece un deseño integrado no entorno, que dá confianza e o fai atractivo para 

estacionar. 

• Protección climática: debe considerarse a posibilidade de instalar un sistema de 

protección contra o sol e a choiva. 

• Custo e mantemento: debe preverse un custo suficiente de retorno para que o 

estacionamento de bicicletas cumpra cos requisitos anteriores e un orzamento para o 

seu correcto mantemento periódico. 

Nalgúns países e rexións xa existen regulamentos municipais nos que se definen números 

mínimos de estacionamento para bicicletas, asociados a edificios residenciais, instalacións 

urbanas, lugares de traballo, de lecer ou eixos intermodais.  
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Táboa 1 - Número mínimo de prazas de estacionamento para bicicletas (edificios novos). Fonte: Generalitat de 
Catalunya, 2006 

Emprego 
Número mínimo de prazas de estacionamento 

para bicicletas 

Residencial 
2 prazas/vivenda 

2 prazas/100 m2 de superficie 

Comercial 1 praza/100 m2 de superficie 

Oficina 1 praza/100 m2 de superficie 

Industria 1 praza/100 m2 de superficie 

Ensino 5 prazas/100 m2 de superficie 

Instalacións deportivas, culturais e recreativas 5 prazas/100 prazas de capacidade estimada 

Outras instalacións públicas 1 praza/100 m2 de superficie 

Zonas verdes 1 praza/100 m2 de solo 

Zona litoral 1 praza/100 m2 de praia 

 

 

Figura 11 - Exemplos de infraestruturas de estacionamento para bicicletas 

 

A proposta de rede de percorridos ciclables para o núcleo urbano do Barco de Valdeorras 

procura conectar os principais xeradores de tráfico, zonas residenciais e instalacións de uso 

público. O criterio empregado na definición dos tipos foi o perfil da vía: 
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• Implantación de pistas ciclables ou franxas ciclables onde exista espazo dispoñible. 

• De non existir espazo suficiente para a implantación de pistas ou franxas ciclables, 

considerouse o emprego compartido deste entre a bicicleta e o automóbil. 

• O emprego compartido do carril bici co peón so se considerou nas zonas de coexistencia 

do casco vello. 

Ademais deste criterio, tamén se consideraron outros elementos, en particular, a existencia de 

estacionamento, os volumes de tráfico e as velocidades asociadas. Saliéntase o feito de que as 

propostas ciclables só se poderán executar si se adopta o esquema proposto de circulación viaria 

do municipio, con especial énfase para as propostas 3 e 4 do presente documento.  

En xeral, un ciclista no seu desprazamento pode empregar calquera rúa do núcleo urbano do 

Barco. Na proposta preséntanse os principais eixos de conexión, entre os que se destacan: 

• Vía central do núcleo urbano, avenidas de Conde de Fenosa, de Marcelino Suárez e de 

Manuel Quiroga, tal como se definiu na proposta 4, pasaría a ser unha zona 40. A 

solución ciclable para esta zona seria a coexistencia cos vehículos motorizados. 

• Zona do casco vello e Paseo de Malecón, tal como se definiu na proposta 3, 

converterase nunha zona 20 con coexistencia de bicicletas e VMP e vehículos 

motorizados a velocidades de circulación moi baixas. Conecta a zona suroeste do núcleo 

urbano con a vía central e une estes tanto co núcleo de Viloira (a través da ponte peonil-

ciclista), como coa zona de San Roque. 

• Conexión con Las Huertas, carril bici, conecta a urbanización de Las Huertas coa zona 

de Calabagueiros e co Parque do Malecón, a través da Rúa das Areas. 

• Avenida Eulogio Fernandez, entrada noroeste do núcleo urbano, fai de conexión coa vía 

central. Sendo unha zona 30, a solución para que poidan circular os ciclos e as bicicletas 

e VMP é a vía compartida cos vehículos motorizados. 

• Conexión coa zona norte, Av. Bierzo, rúa Eloy Rodriguez Barrios e rúa Ramón y Cajal / 

rúa da Rampa, estas 3 rúas son as conexións coa zona norte da vía do tren, sendo a 

coexistencia cos vehículos motorizados a opción escollida. 

Nas vía compartidas deberá adoptarse unha sinalización adecuada, tanto vertical como 

horizontal. Os sinais verticais deberán ser o sinal P-22 (Ciclistas) acompañado do sinal R-301 

(Velocidade Máxima). As marcas do chan deberán representar a marca dunha vía ciclista e o 

limite de velocidade (ver Figura 8). 
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Figura 12 - Sinalización vertical de proximidade dun lugar onde frecuentemente os ciclistas circulan na vía (P-22) 

 

No caso das zonas de convivencia, non será necesaria unha sinalización adicional distinta da 

contemplada na proposta 3, que consistirá na inclusión do sinal de indicación da zona de 

convivencia e indicación da velocidade máxima permitida. 

Os carrís que se crearán estarán marcados pola coloración diferenciada do pavimento (ver Figura 

9). Na Rúa das Areas, Rúa do Río Mariñan e Rúa de Gonzalo Gurriarán, o carril bici marcarase 

nos extremos laterais de cada unha das direccións. Na Rúa Barco de Ávila, pódese utilizar o carril 

bici existente, mellorando só a súa visibilidade. 

En relación co estacionamento para bicicletas, proponse a instalación deste tipo de 

infraestruturas nas inmediacións das instalacións/dos servizos municipais. Tamén se propón un 

número mínimo de prazas en todas as novas construcións: 2 prazas por edificio residencial e 1 

praza por cada 20 prazas para automóbil nos edificios comerciais. 

 

 



 

37 

 

  

Mapa 8 - Propostas da rede ciclable no núcleo urbano do Barco de Valdeorras
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Proposta 6: Reformulación do proxecto Bicibarco 

Os sistemas de aluguer de vehículos de mobilidade persoal (VMP) desempeñan un papel 

importante na promoción dos desprazamentos a través destes medios de transporte, xa que, 

por unha parte, funcionan como un factor incentivador tanto para a utilización directa destes 

vehículos, como para aumentar a sua visibilidade na cidade; e, por outra parte, porque 

proporcionan un servizo a todos aqueles que, aínda que desexen desprazarse nestes modos, por 

algún motivo non queren ou non poden ter un destes vehículos. 

Actualmente, O Barco de Valdeorras conta cun sistema compartido de bicicletas (Bicibarco). Está 

composto por catro puntos de aluguer de bicicleta que suman 16 bicicletas. A súa utilización 

actual é reducida e súa principal crítica reside na forma de utilización, que consiste no envío dun 

SMS ao número de servizo con información da bicicleta que se desexa utilizar e do usuario 

rexistrado previamente. A falta de rede ou o envío de datos incorrectos non permiten unha 

utilización rápida do servizo que, deste xeito, resulta pouco atractivo.  

Desta forma, proponse a reformulación do sistema compartido, sobre todo da vertente loxística 

de funcionamento do préstamo. Hoxe en día existen numerosas opcións relativas aos sistemas 

compartidos de bicicleta, aínda que, en xeral, estes se limiten á utilización de tarxetas lectura 

(Londres, Milán, Lyon, Madrid, Barcelona, Burgos, Santiago de Chile, Medellín), plataformas 

tecnolóxicas controladas a través de aplicacións informáticas (Lisboa, varias cidades da China) 

ou, tamén, sistemas mixtos que engloben as dúas opcións (Bos Aires). 

A maioría dos sistemas emprega a tecnoloxía de tarxetas (intelixentes, magnéticas ou de crédito) 

para retirar ou devolver os VMP. Actualmente, as aplicacións informáticas asociadas a teléfonos 

intelixentes gozan dunha forte expansión e moitas veces permiten a integración con outros 

medios de transporte e/ou estacionamento. 

Un dos aspectos importantes que hai que ter en conta é que o sistema deberá servir a dous tipos 

de usuarios: usuarios permanentes ou de longo prazo —polo xeral son os usuarios rexistrados 

que empregan o sistema con frecuencia— e os usuarios ocasionais, como turistas, que 

empregan o sistema de forma esporádica ou mesmo unha única vez.  

Por outra parte, é necesario avaliar se o servizo debe ser de pago (aínda que podan ser 

cantidades simbólicas) ou non. E, tamén, a forma de pago e a existencia, ou non, dunha garantía. 

https://tfl.gov.uk/modes/cycling/santander-cycles
https://velov.grandlyon.com/
https://www.bicimad.com/
https://www.bicing.cat/es
http://www.bicibur.es/
http://www.bikesantiago.cl/
http://www.encicla.gov.co/
http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici
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Moitas cidades reservan tarifas para residentes cun prezo mensual ou anual simbólico, moitas 

veces integradas cos transportes públicos e co estacionamento. Con respecto aos usuarios 

esporádicos (visitantes, turistas, etc.), normalmente cóbrase unha cantidade por hora ou día.  

A forma de pago varia segundo a complexidade do sistema e pode ser desde a carga de tarxetas 

nos quioscos ou máquinas instaladas para tal efecto, ata sistemas automáticos asociados a 

tarxetas de crédito definidos no rexistro do usuario. 

Case todos os sistemas existentes esixen unha garantía de que os usuarios devolverán os VMP 

antes de permitir o seu emprego. Ás veces esta garantía obtense mediante a retención temporal 

do saldo da tarxeta de crédito, mentres se utiliza a bicicleta, ou a través dun depósito que a 

operadora retén ata que o usuario deixe de utilizar o servizo. Se o VMP non se devolve, retense 

o depósito pagado previamente ou cárgase o importe da garantía na tarxeta de crédito do 

usuario.  

A continuación preséntanse, algúns exemplos a escala mundial: 

LISBOA (PORTUGAL)1 

Gira – Bicicletas de Lisboa, é o sistema compartido de bicicletas da cidade de Lisboa que 

ofrece, nunha primeira fase, 111 bicicletas (37 convencionais e 74 eléctricas) distribuídas en 

10 estacións. 

A utilización xestiónase a través dunha aplicación para teléfonos intelixentes. Despois de 

descargar a aplicación, escoller a tarifa máis axeitada (pase anual: 25 €; pase mensual: 15 € e 

pase diario: 10 €), encontrar unha estación e escoller o tipo de bicicleta, basta indicar o código 

da bicicleta que se desexa utilizar (por exemplo: “C0001” ou “E0001”) e esta desbloquéase.  

Unha vez utilizada, abonda con colocar a bicicleta na plataforma e indicar na aplicación que a 

viaxe rematou. 

 
 

  

 
1 https://www.gira-bicicletasdelisboa.pt/ 
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MILÁN (ITALIA)2 

O sistema compartido de bicicletas de Milán, 

denominado BikeMi, conta con 3650 bicicletas 

tradicionais e 1000 bicicletas eléctricas. 

O rexistro pode realizarse a través dunha 

aplicación para teléfonos intelixentes, no sitio 

web do sistema ou en caixeiros automáticos. 

Unha vez escollida a tarifa, o usuario recibirá os 

códigos de utilización a través de correo 

electrónico ou SMS (no caso da tarifa anual, son 

códigos provisionais e, posteriormente, envíase 

unha tarxeta).  

As estacións de bicicletas están equipadas con 

terminais que trala validación a través dos 

códigos (ou tarxeta) desbloquean unha bicicleta.  

Unha vez utilizada, abonda con colocar a bicicleta na plataforma e esperar que a sinalización 

luminosa indique que a bicicleta está bloqueada. Tamén pode confirmarse a través da 

aplicación ou no terminal. 

 

BEIJING, SHANGAI, GUANGZHOU, SHENZHEN (CHINA)3 

 

 

 
2 https://www.bikemi.com/en/homepage.aspx 

3 http://www.thatsmags.com/shanghai/post/16015/how-to-rent-a-mobike 
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O aluguer de bicicletas en varias cidades da China é único debido á súa magnitude. Son miles 

de bicicletas xestionadas por diferentes operadoras e existe a posibilidade de deixar a 

bicicleta en calquera punto cidade, sen ter que devolvela ás estacións.  

A utilización comeza co rexistro na aplicación de teléfono intelixente e no depósito monetario 

asociado ao rexistro. Despois abonda con encontrar unha bicicleta (practicamente todas as 

bicicletas posúen sistema de localización GPS) e a través da aplicación é posible localizalas. 

Para desbloquear a bicicleta abonda con inserir o número da bicicleta na aplicación ou “ler” 

o código QR tamén presente nalgunhas bicicletas. 

As vantaxes destes sistemas é a simplicidade e o custo moi reducido para o usuario. As 

desvantaxes radican no estacionamento desordenado das bicicletas e no menor control dos 

actos de vandalismo.  

 

O Plan Director Ciclista do Concello do Barco de Valdeorras propoñía, nunha segunda fase, e 

atendendo á demanda alcanzada na fase 1, a implantación das novas estacións de préstamo de 

bicicletas e/o outros VMP. 

As propostas do presente plan de mobilidade pasan por incluír outros seis lugares en: 

• Av. do Bierzo (cando se ensancha a beirarrúa por San Francisco Blanco); 

• Zona o Chao por Porto carballo, onde o parque infantil; 

• Av. Eulogio Fernández, na zona do Hospital; 

• Zona do Xardín Botánico; 

• Praza das Airas; 

• Urbanización “Las Huertas” 
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Mapa 9- Propostas dos lugares de préstamo de bicicletas no núcleo urbano do Barco de Valdeorras
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Proposta 7: Creación de aparcadoiros que compensen as prazas de estacionamento eliminadas 

na vía pública. 

Unha política de estacionamento debidamente integrada e coordinada coas demais estratexias 

relativas á mobilidade urbana preséntase como unha valiosa ferramenta para unha xestión da 

mobilidade con carácter sostible. 

A existencia de aparcadoiros localizados nas entradas/saídas da zona urbana, complementados 

co emprego doutros medios de transporte, disuaden a entrada de vehículos nas zonas centrais 

da cidade. Esta medida denomínase park&ride, xa que promove complementar distintos modos 

de desprazamento. Este tipo de estacionamento poderá ser de longa duración. 

A proposta 3 establece a retirada do estacionamento existente na vía pública ao longo da 

avenida Conde Fenosa e da avenida de Marcelino Suárez (para permitir o alongamento de 

paseos peonís). Recoméndase a ampliación desta medida a outras zonas do núcleo urbano, 

substituíndo parte do estacionamento existente na vía pública por aparcadoiros. 

Neste plan proponse reformular/crear catro aparcadoiros. Posto que o núcleo urbano do Barco 

de Valdeorras ten unha dimensión relativamente reducida e os aparcadoiros atópanse 

estratexicamente localizados, calquera usuario do aparcadoiro poderá chegar aos principais 

destinos dunha forma rápida e cómoda empregando os modos suaves como medio de 

locomoción. Segundo a presente proposta, os aparcadoiros serían: 

• No aparcadoiro do Malecón (1), hai actualmente 2.000 m2 (160prazas) e si se fai o PERI 

7 haberá 4.400 m2 (150 prazas, máis outras 150 nun posible soto); 

• Na zona do Cigueño (2), hai unha zona de 4.000 m2 (collerían 50 coches e 10 camións), 

unha zona de 3.000 m2 (100 prazas) e outra de 700 m2 (20 prazas); 

• No casco vello (3), se se fai o PERI, haberá un aparcadoiro de 30 prazas máis outras 30 

de soto; 

• Na rotonda da Proba (4), haberá 30 prazas. 

 



 

44 

  

Mapa 10 - Propostas dos aparcadoiros no núcleo urbano do Barco de Valdeorras 
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Mapa 11 - Detalle da proposta de aparcadoiro do Malécon (Concello O Barco de Valdeorras). 
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Mapa 12 - Detalle da proposta de aparcadoiro na Zona do Cigueño (Concello O Barco de Valdeorras). 
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Mapa 13 - Detalle da proposta de aparcadoiro xunto à rotonda da Proba (Concello O Barco de Valdeorras)
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Proposta 8: Plano de Rutas Peonís 

O concepto de cidadáns multimodales hoxe en día ten unha importancia fundamental no 

contexto da necesidade de adquirir unha nova cultura de mobilidade. En calquera viaxe é raro 

que non exista un compoñente peonil, sexa no comezo, no medio ou no seu final. Por este 

motivo, débese prestar especial atención a este aspecto e dotar á infraestrutura peonil de 

condicións axeitadas para garantir un bo nivel de servizo e permitir que a cidadanía realice estes 

desprazamentos en condicións de seguridade, conveniencia e rapidez. Algunhas das accións xa 

realizadas no núcleo urbano do Barco, relacionadas coa súa peonalización, son un bo exemplo. 

Pero é preciso continuar este traballo promovendo os cambios necesarios para dar coherencia 

ao conxunto das rutas xa definidas, pero non levadas á práctica, no contexto do seu pleno uso e 

por todos. 

Unha das accións propostas é a creación dunha ruta peonil ao longo das marxes do rio Sil. O 

curso terá inicio na Rúa San Roque, no cruce con Elena Quiroga, e seguirá para Oeste 

paralelamente ás marxes do Rio Sil e usando parte do Camiño de Inverno (unha das rutas do 

Camiño de Santiago). Atravesará o Parque Malécon, a Praia de Ouro ata A Proba. Aí crearase un 

acceso polo Parque Empresarial ata a Área recreativa do Salgueiral (xa na marxe sur do río Sil). 

De aí, seguirá para o Este ata o Campiño de Villoira. Esta ruta será dotada da iluminación e 

sinalización adecuada. 

Outra acción proposta é a creación dunha ponte peonil sobre o río Sil que una a Rúa das Cortes 

e a poboación de Coedo, no extremo Este do núcleo urbano. 

Para finalizar, proponse a creación dun percorrido peonil que conecte a Avenida do Bierzo coa 

Rúa da Ribeira. Aquí será creada unha ponte peonil sobre o Rio Cigüeño.  
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Mapa 14 - Propostas da rede peonil no núcleo urbano do Barco de Valdeorras
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4. FICHAS DE ACCIÓNS 

 

 

O presente capítulo sintetiza as medidas presentadas no ámbito do Plan de Mobilidade Urbana 

Sostible do Barco de Valdeorras en forma de “fichas de acción”. 

Preténdese que as fichas constitúan documentos que sirvan para orientar cada unha das 

intervencións propostas e preséntanse os principais compoñentes que se consideran relevantes 

para a implantación das medidas: 

• Denominación da acción: contén o nome atribuído á acción. 

• Obxectivos: identifican os obxectivos aos que contribúe a acción. 

• Descrición: presenta a caracterización da acción para a súa correcta comprensión. 

• Entidade responsable: identificación da(s) entidade(s) responsable(s) da 

execución/promoción da intervención. 

• Outras entidades implicadas: identificación da(s) entidade(s) que hai que implicar na 

execución da intervención. 

• Temporalidade: horizonte temporal prioritario para a súa concreción. Deste xeito, 

adoptouse a seguinte clasificación: 

o Curto prazo: accións que hai que executar antes de 2020. 

o Longo prazo: accións que hai que executar despois de 2020. 

• Custo estimado: estimación dos custos asociados á adopción de cada unha das accións. 

• Resultados esperados: enumeración dos efectos esperables coa adopción da acción. 
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PROPOSTA 1 

DENOMINACIÓN 

DA ACCIÓN 

P1 - Creación dun apartado no sitio web do concello do Barco de Valdeorras con 

información sobre mobilidade. 

OBXECTIVOS 

→ Fomentar o cambio de comportamentos e incentivar o emprego dos 

modos alternativos ao automóbil nos residentes a través da información, 

comunicación e educación. 

→ Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) para a 

promoción dunha mobilidade máis sostible. 

DESCRICIÓN 

Preténdese a creación dun apartado no sitio web do concello con información 

sobre os diferentes modos de transporte municipais. Deberá recollerse 

información que mellore a calidade da mobilidade urbana e que reúna datos da 

rede peonil, rede ciclable, rede de transportes públicos, estacionamento e 

servizos compartidos, así como diversas informacións sobre mobilidade. En 

xeral, deberá presentarse a seguinte información: 

• Mapa de rutas peonís. 

• Mapa de rede ciclable e infraestruturas de apoio. 

• Manual de utilización do sistema de aluguer de bicicletas. 

• Horarios, tarifas e percorridos dos transportes colectivos (transporte 

escolar). 

• Información sobre o transporte a demanda. 

• Información sobre a rede de taxis. 

• Localización e tarifas dos estacionamentos para o vehículo privado. 

• Información sobre plataformas de carpooling. 

• Información de axenda sobre actividades asociadas á mobilidade 

(accións de educación, información e sensibilización). 

• Zona de contactos para comentarios e dúbidas. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Concello do Barco de 

Valdeorras 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Operadoras de transporte 

Empresas 

Asociacións de ciclistas 

TEMPORALIDADE Curto Prazo CUSTO PREVISTO 20.000€  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Reverter a repartición modal, aumentando a importancia dos modos suaves con 

respecto ao automóbil 
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PROPOSTA 2 

DENOMINACIÓN 

DA ACCIÓN 
P2 – Actividades de educación e sensibilización 

OBXECTIVOS 

→ Fomentar o cambio de comportamentos e incentivar o emprego dos 

modos alternativos ao automóbil nos residentes a través da información, 

comunicación e educación. 

→ Informar e implicar á poboación na toma de decisións sobre a mobilidade 

do concello. 

DESCRICIÓN 

As accións de sensibilización e educación teñen como obxectivo dous grupos 

distintos. Por unha parte, preténdese informar aos máis novos, nas escolas, 

sobre as regras e situacións de tráfico, desenvolvendo experiencias e prácticas 

que fomenten unha maior conciencia sobre risco e a seguridade, tanto persoal 

como dos restantes usuarios das vías. Por outra parte, xorden as cuestións sobre 

a temática da mobilidade sostible, que deberán dirixirse, non só ao ámbito 

escolar, senón tamén a toda a comunidade. 

Esas accións poderán realizase empregando diversos soportes e formas: 

•  Difusión do Plan de Mobilidade nos medios 

•  Divulgación do Plan de Mobilidade no sitio web do Concello 

•  Sesión pública sobre a difusión do Plan de Mobilidade 

•  Informes trimestrais sobre un tema relacionado coa mobilidade 

sostible (carpooling, bikessharing, mobilidade eléctrica, custos 

individuais e colectivos do uso de diferentes tipos de vehículos, pegada 

de carbono, cambio climático, etc.). 

•  Sesión anual de adestramento público sobre a lexislación vial e 

seguridade vial 

•  Sesión educativa anual sobre dereito vial e seguridade viaria en cada 

un dos equipos docentes 

•  Proxecto piloto Bicibus en dous equipos docentes 

•  Proxecto piloto de Pedibus en dous equipos didácticos 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Concello do Barco de 

Valdeorras 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Asociacións relacionadas coa 

mobilidade sostible 

Escolas 

TEMPORALIDADE Curto / Longo prazo CUSTO PREVISTO 10.000€/ano 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Reverter a repartición modal, aumentando a importancia dos modos suaves con 

respecto ao automóbil 

Maior participación da poboación nas cuestións sobre a mobilidade urbana. 

Maior concienciación sobre os riscos e a seguridade derivados de compartir as 

vías. 
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PROPOSTA 3 

DENOMINACIÓN 

DA ACCIÓN 

P3 - Implantación de zona de coexistencia (Zona 20) no casco vello e Paseo 

Malécon 

OBXECTIVOS 

→ Diminuír as vantaxes do emprego do automóbil, racionalizando o seu 

emprego e reducindo os problemas de tráfico. 

→ Crear condicións propicias para unha maior utilización dos modos suaves 

DESCRICIÓN 

O casco vello é un núcleo peonil por excelencia. As vías que o compoñen 

atópanse actualmente convertidas en zona 30. A proposta pasa por 

reconvertelas en zona de coexistencia, debendo colocarse para tal fin a 

sinalización axeitada.  

No Paseo Malecón a proposta pasa por sobreelevar a vía de circulación ao nivel 

dos paseos, sendo a circulación de vehículos motorizados restrinxida a un 

sentido. As principais medidas serán: 

• Incluír sinalización adecuada que indique a entrada/saída da zona de 

coexistencia  

• Sobreelevar o Paseo do Malécon ao nivel do paseo desde a Rúa da 

Academia Dequidt ata a Rúa dos Pescadores 

• Eliminar o estacionamento no Paseo Malécon reservando algúns 

estacionamentos en liña para residentes ou cargas e descargas xunto á 

praza Andrés de Prada 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Concello do Barco de 

Valdeorras 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Asociacións de residentes e 

comerciantes 

TEMPORALIDADE Curto Prazo CUSTO PREVISTO 300.000€ 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Con esta medida preténdese que a zonas do casco vello e Parque Malecón goce 

de maior humanización, que se centre na persoa e non no vehículo, con todas 

as vantaxes derivadas, como a redución do tráfico motorizado, a diminución das 

velocidades dos vehículos e a redución dos niveis de contaminación sonora e 

atmosférica. 
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PROPOSTA 4 

DENOMINACIÓN 

DA ACCIÓN 
P4 - Adopción de zonas de alivio de tráfico 

OBXECTIVOS 

→ Diminuír as vantaxes do emprego do automóbil, racionalizando o seu 

emprego e reducindo os problemas de tráfico. 

→ Diminuír o tráfico de cruzamento de vehículos no núcleo urbano 

→ Crear condicións propicias para un maior emprego dos modos de 

transporte alternativos ao vehículo motorizado individual. 

DESCRICIÓN 

Esta medida prevé a creación dunha zona de alivio de tráfico no núcleo urbano. 

A principais alteracións serán: 

• Implementar sinalización nas entradas / saídas da zona 30 / 40 

• Adopción/mellora de medidas para retardar o tráfico en toda a zona 

• Eliminación total do estacionamento nas avenidas de Conde Fenosa e 

de Marcelino Suárez (coa excepción de bolsa de carga e descarga) e o 

aumento da zona de paseo peonil 

• Tornar a Avenida de Elena Quiroga nunha vía de sentido único, creando 

estacionamentos en batería en ambos lados da vía 

• Creación de tres novas rotondas na Avenida do Bierzo: unha no acceso 

da N-120 coa Avenida do Bierzo, outra no cruce coa Rúa de San 

Francisco Blanco; outra, xunto a Casa do Río Cigüeño, onde está 

igualmente prevista a creación dunha nova vía ata a Rúa de Soto de 

Yáñez e prazas de estacionamento. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Concello do Barco de 

Valdeorras 

Xunta da Galicia – 

Consellería de 

Infraestruturas e Vivenda 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Asociacións de residentes e 

comerciantes 

Empresas 

Escolas 

Operadoras de transporte 

TEMPORALIDADE Medio / Longo Prazo CUSTO PREVISTO 500.000€ 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Con esta medida preténdese a diminución do tráfico de cruzamento, a redución 

da velocidade dos vehículos e acadar un maior e mellor espazo público 

compartido, facéndoo máis cómodo e seguro para os usuarios máis vulnerables 

(peóns e ciclistas). 

 

  



 

55 

 

PROPOSTA 5 

DENOMINACIÓN 

DA ACCIÓN 

P5 – Implantación dunha rede de VMP que de prioridade as rutas con maior 

potencial de emprego 

OBXECTIVOS 

→ Ofrecer as condicións para a utilización de VMP de xeito seguro a través 

da construción de infraestruturas para o seu emprego, con prioridade para 

aquelas que unan os principais puntos que xeran e atraen tráfico. 

→ Implantar infraestruturas de apoio ao emprego dos VMP 

DESCRICIÓN 

En xeral, un usuario de VMP no seu desprazamento pode empregar calquera rúa 

do núcleo urbano do Barco. Na proposta preséntanse os principais eixos de 

conexión que buscan a conexión dos principais puntos xeradores de tráfico, 

zonas residenciais e instalacións de uso público, entre os que destacan:  

• Vía compartida nas avenidas Conde de Fenosa, Marcelino Suárez e 

Manuel Quiroga 

• Zona peonil con coexistencia de VMP e vehículos motorizados a 

velocidades de circulación moi baixas na zona do casco vello e Parque 

Malécon 

• Carril-bici en dobre sentido, que conecta a Urbanización de Las Huertas 

coa zona de Calabagueiros. 

• Entrada noroeste do núcleo a través da Avenida Eulogio Fernández 

como vía compartida 

• Vía compartida nas interseccións coa zona norte da vía férrea a través 

da Av. Bierzo, rúa Eloy Rodriguez Barrios e rúa Ramón e Cajal / rúa da 

Rampa. 

As medidas a implementar nesta proposta son as seguintes: 

• Implementar sinalización adecuada a cada tipo de vía 

• Marcación adecuada dos símbolos apropiados nas vías compartidas cos 

automóbiles 

• Delimitación dos carrís-bici a través de marcas de cor que contrasten 

• Instalación de estacionamentos para bicicletas e outros VMP axeitados 

nas inmediacións dos principais servizos/instalacións municipais 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Concello do Barco de 

Valdeorras 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Asociacións de residentes e 
comerciantes 

Empresas 

Escolas 

Asociacións de ciclistas 

TEMPORALIDADE Curto / Longo prazo CUSTO PREVISTO 100.000€ 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Reverter a repartición modal, aumentando a preponderancia dos 

desprazamentos en bicicleta. 
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PROPOSTA 6 

DENOMINACIÓN 

DA ACCIÓN 
P6 – Reformulación do proxecto Bicibarco 

OBXECTIVOS 

→ Mellorar o sistema compartido de bicicletas do Barco. 

→ Potenciar o emprego da bicicleta como principal modo de 

desprazamento nos traxectos con distancias comprendidas entre 1 e 

4 km. 

DESCRICIÓN 

Actualmente, O Barco de Valdeorras conta cun sistema compartido de bicicletas 

(Bicibarco). O sistema actual consiste no envío dun SMS ao número de servizo 

con información da bicicleta que se desexa utilizar e do usuario rexistrado 

previamente, pero a falta de rede ou o envío de datos incorrectos non permiten 

unha utilización rápida do servizo que, deste xeito, resulta pouco atractivo. 

Proponse a reformulación do sistema compartido, sobre todo da súa vertente 

loxística de funcionamento, empregando as novas tecnoloxías como medio de 

modernización. 

Tamén se propón a inclusión de seis novas estacións de bicicletas compartidas. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Concello do Barco de 

Valdeorras 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Asociacións de residentes e 

comerciantes 

Empresas 

Escolas 

Operadores turísticos 

TEMPORALIDADE Curto / Longo Prazo  CUSTO PREVISTO 100.000 € 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Reverter a repartición modal, aumentando a preponderancia dos 

desprazamentos en bicicleta. 

Aumento do emprego da bicicleta polos turistas que visitan o núcleo urbano. 
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PROPOSTA 7 

DENOMINACIÓN 

DA ACCIÓN 

P7 – Creación de aparcadoiros que compensen as prazas de estacionamento 

eliminadas na vía pública. 

OBXECTIVOS 

→ Instituír os principios do usuario-pagador e contaminador-pagador no 

acceso aos diferentes modos de transporte. 

→ Diminuír as vantaxes do emprego do automóbil, racionalizando o seu 

emprego e reducindo os problemas de tráfico. 

→ Crear condicións propicias para un maior emprego dos modos de 

transporte alternativos ao vehículo motorizado individual. 

DESCRICIÓN 

A proposta 3 establece a retirada do estacionamento existente na vía pública ao 

longo da avenida Conde Fenosa e da avenida de Marcelino Suárez (para permitir 

o alongamento de paseos peonís e/ou a implantación de espazos ciclables).  

Nesta medida proponse reformular/crear catro aparcadoiros. Posto que o 

núcleo urbano do Barco de Valdeorras ten unha dimensión relativamente 

reducida e os aparcadoiros atópanse estratexicamente localizados, calquera 

usuario do aparcadoiro poderá chegar aos principais destinos dunha forma 

rápida e cómoda empregando os modos suaves como medio de locomoción. 

Segundo a presente proposta, os aparcadoiros serían: 

1. Reformulación do estacionamento provisional na zona do Parque de 

Malecón (150+150 prazas). 

2. Reformulación do estacionamento provisional actual na zona de 

Cigueño: Zona 1: 10 camións + 50 coches; Zona 2: 100 prazas; Zona 3: 

20 prazas. 

3. Praza para expropiar no centro do casco vello (30+30 prazas). 

4. Zona xunto à rotonda da Proba (30 prazas) 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Concello do Barco de 

Valdeorras 

ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Asociacións de residentes e 

comerciantes 

Empresas 

DORNIER, S.A. (Empark) 

TEMPORALIDADE Medio / Longo Prazo CUSTO PREVISTO Non aplicable 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Diminución do número de vehículos automóbiles que circulan no núcleo urbano. 

Aumento do emprego dos modos suaves nos desprazamentos dentro do núcleo 

urbano do Barco. 
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PROPOSTA 8 

DENOMINACIÓN 
DA ACCIÓN 

P8 – Plano de Rutas Peonís 

OBXECTIVOS 

→ Crear condicións propicias para un maior emprego dos modos de 
transporte alternativos ao vehículo motorizado individual 

→ Proporcionar unha infraestrutura pedestre urbana, continua e cómoda, 
baseada nos principios de minimización das distancias e cumprindo os 
mínimos anchos definidos pola lei 

 

DESCRICIÓN 

En calquera desprazamento é raro que non exista un compoñente peonil, sexa 
no comezo, no medio ou no seu final. Por este motivo, débese prestar especial 
atención a este aspecto e dotar á infraestrutura peonil de condicións axeitadas 
para garantir un bo nivel de servizo e permitir que a cidadanía realice estes 
paseos en condicións de seguridade, confort e rapidez. 

Un dos obxectivos principais deste Plan de Mobilidade é a promoción de modos 
de transporte máis sostibles e un claro compromiso coa humanización do 
espazo público, creando condicións óptimas para a circulación peonil. 

As accións propostas son: 

• creación dunha ruta peonil ao longo das marxes do río Sil. O percorrido 
terá inicio na Rúa San Roque, no cruce con Elena Quiroga, e seguirá 
para Oeste paralelamente ás marxes do Rio Sil e usando parte do 
Camiño de Inverno (unha das rutas do Camiño de Santiago). Atravesar 
o Parque Malécon, a Praia de Ouro ata A Proba. Aí será creado un aceso 
polo Parque Empresarial ata a Área recreativa do Salgueiral (xa na 
marxe sur do río Sil). De aí, seguirá para o Este ata o Campiño de 
Villoira. Esta ruta será dotada de iluminación e sinalización adecuada; 

• creación dunha ponte peonil sobre o rio Sil que una a Rúa das Cortes e 
a poboación de Coedo, no extremo Este do núcleo urbano. 

• creación dun percorrido peonil que conecte a Avenida do Bierzo coa 
Rúa da Ribeira. Aquí crearase unha ponte peonil sobre o Rio Cigüeño. 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 

Concello do Barco de 
Valdeorras 

ENTIDADES 
IMPLICADAS 

Asociacións de residentes e 
comerciantes 

Empresas 

Asociacións / grupos de 
camiñantes 

TEMPORALIDADE Medio / Longo Prazo CUSTO PREVISTO 300.000€ 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Diminución do número de vehículos automóbiles que circulan no núcleo urbano. 

Aumento da circulación peonil nos desprazamentos dentro do núcleo urbano do 
Barco. 
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Denominación da acción 
Curto Prazo Medio/Longo Prazo Orzamento 

estimado 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

P1 - Creación dun apartado no sitio web do 
concello do Barco de Valdeorras con información 
sobre mobilidade. 

aquí aquí         20.000 € 

P2 – Actividades de educación e sensibilización aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí 100.000 € 

P3 – Implantación de zona de coexistencia (Zona 
20) no casco vello e Paseo Malécon 

aquí aquí aquí aquí aquí      300.000€ 

P4 – Adopción de zonas de alivio de tráfico aquí aquí aquí aquí aquí      500.000 € 

P5 – Implantación dunha rede de VMP    aquí aquí aquí      100.000 € 

P6 – Reformulación do proxecto Bicibarco aquí aquí         100.000 € 

P7 – Creación de aparcadoiros que compensen as 
prazas de estacionamento eliminadas na vía 
pública. 

   aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí 0 € 

P8 – Plano de Rutas Peonís   aquí aquí aquí aquí aquí    300.000€ 

TOTAL 1.420.000€ 
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5. PEGADA DE CARBONO 

 

O cálculo da Pegada de Carbono pretendeu avaliar a variación das emisións de gases con efecto 

invernadoiro resultante da implementación das medidas enumeradas no presente Plano de 

Mobilidade Urbano Sustentable do concello do Barco de Valdeorras (PMUS). 

Os cálculos da Pegada de Carbono actual basearanse nos cortes de tráfico realizados no ámbito 

do presente PMUS. As proxeccións futuras basearanse nos estudos de tráfico realizados no 

ámbito do “Proyecto de Trazado y Construcción: Conexión entre las Carreteras N-120 y N-536. 

Tramo: Sobradelo – O Barco de Valdeorras”. 

Tendo por base os estudos realizados no ámbito da construción da “Variante do Barco”, e 

asumindo que parte ou a totalidade das viaxes que atravesan actualmente ó núcleo urbano do 

Barco, deixarán de realizarse, pasando a facerse a través da nova variante, estimamos unha 

redución no tráfico do núcleo urbano que se situará entre o 17% e o 21%. Esta estimación avaliou 

as principais orixes e destinos descritos no Anexo 6 – Tráfico do “Proyecto de Trazado y 

Construcción: Conexión entre las Carreteras N-120 y N-536. Tramo: Sobradelo – O Barco de 

Valdeorras” 

As medidas descritas no capítulo anterior teñen como obxectivo final crear condicións para 

reducir a utilización individual dos vehículos lixeiros utilizados actualmente nas viaxes cara e 

dentro do núcleo urbano. Nese sentido, as estimacións de escenarios futuros basearanse na 

variación do número de vehículos lixeiros. En cuanto aos vehículos pesados, prevese que parte 

dos vehículos que actualmente circulan no núcleo urbano poidan deixar de facelo (estimación 

xa realizada na redución de vehículos a circular despois da construción da “Variante do Barco”), 

e que a parte restante se manteña practicamente inalterada. 

Para o cálculo da Pegada de carbono utilizouse a fórmula indicada no Anexo 1 do indicador 

“Emisións atmosféricas”. Os factores de emisións usados no presente traballo foron os 

dispoñibles no “Department for Environemnt, Food & Rural Affairs – DEFRA” e indicados no 

Anexo 2 do presente documento. 



 

61 

Os resultados que se presentan a continuación representa a variación das emisións de acordo 

con catro hipóteses: 

• H1 - Sen implementación do PMUS 

• H2 - Implementación do PMUS e redución do 10% do tráfico de vehículos lixeiros 

• H3 - Implementación do PMUS e redución do 15% do tráfico de vehículos lixeiros 

• H4 - Implementación do PMUS e redución do 20% do tráfico de vehículos lixeiros 

 

 

Figura 13 – Variación das emisións de acordo coas hipóteses en estudo 

 

O gráfico anterior revela que, sen a Implementación do PMUS a redución de emisións pode 

chegar aos 13% no 2020, aínda que se prevé unha menor redución cando se relaciona o ano 

base (2017) có ano 2025, unha vez que se estima que o tráfico poida aumentar durante a 

segunda metade da década 2020. Coa Implementación do PMUS, o decrecemento das emisións 

poderá variar entre 15%-18%, no 2020, e entre 17%-25% ata 2025. 

Actualmente as emisións por habitante, no concello do Barco sitúanse nas 958,73 gCO2eq/hab. 

As proxeccións de habitantes revelan un decrecemento na poboación do concello do Barco en 

torno ao 7%. As estimacións revelan que se non se implanta o PMUS, a redución das emisións 

estarán en torno ao 3% ata 2025. No caso de implementar o PMUS a redución poderá estar 

entre 11% -19%.  
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Figura 14 - Variación das emisións por habitante de acordo coas hipóteses en estudo 
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6. ACOMPAÑAMENTO E SUPERVISIÓN 

A fase de supervisión ten como fin avaliar e supervisar o proceso de adopción das medidas 

definidas no plan. Os obxectivos desta fase pasan por avaliar a eficacia xeral do plan e 

determinar o impacto que as medidas adoptadas tiveron nos cambios dos patróns de 

mobilidade do núcleo urbano.  

O programa de supervisión do plan debe contemplar tres aspectos: 

• Comprobar a adopción real de cada medida, encontrando causas para aquelas que non 

estean adoptadas e buscando solucións para axilizar a súa posta en práctica. 

• Avaliar os resultados, a través dun conxunto de indicadores, que permitirán ver os 

efectos obtidos pola adopción das medidas, e comprobar se é posible acadar as metas 

inicialmente establecidas. 

• Realizar un informe periódico de avaliación do plan de acción e comunicación dos 

resultados aos principais grupos obxectivo e colaboradores externos.  

 

A continuación preséntanse, de forma resumida, algúns dos indicadores de avaliación: 

INDICADOR PERIODICIDADE TENDENCIA 
DESEXADA 

Porcentaxe dos desprazamentos cotiáns realizados 
en modos suaves 

Decenal 
 

Porcentaxe dos desprazamentos cotiáns realizados 
en coche 

Decenal 
 

Grao de emprego das bicicletas compartidas (n.º 
usuarios e n.º de viaxes) 

Anual 
 

Taxa de motorización do concello (turismos/1000 
hab) 

Anual 
 

Taxa de sinistralidade viaria urbana 
(accidentes/poboación) 

Anual 
 

Emisións atmosféricas (GEI) Anual 
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Para a supervisión e acompañamento destes indicadores recoméndase o nomeamento dun 

coordinador (ou equipo) de mobilidade que teña como función a recollida e o análise da 

información sobre os indicadores propostos e a comunicación dos resultados aos distintos 

interesados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – CÁLCULO INDICADORES 

 

NOME Porcentaxe dos desprazamentos cotiáns realizados en modos suaves 

Porcentaxe dos desprazamentos cotiáns realizados en coche 

DESCRICIÓN As pautas para a mobilidade sostible baséanse principalmente na redución da 
dependencia do vehículo privado e na maior utilización dos modos suaves 

(peóns, bicicletas e VMP). 

Estes indicadores buscan avaliar a proporción relativa de uso de diferentes 
modos de transporte nas viaxes. Calcúlase porcentaxe de persoas que se 
desprazan habitualmente en cada modo de transporte respecto ao total de 
persoas que se desprazan 

Formula de cálculo = [nº persoas ou desprazamentos por modo de 
transporte / nº total de persoas ou desprazamentos] *100 

UNIDADE Porcentaxe (%) 

PERIODICIDADE De 10 en 10 anos 

FONTE INE (Porcentaxe de persoas que se desprazan habitualmente segundo modo 
de transporte) 

 

 

 

NOME Grao de emprego das bicicletas compartidas 

DESCRICIÓN Este indicador ten como obxectivo avaliar o grao de implementación e 
funcionalidade das redes de mobilidade en modos suaves e especialmente en 
bicicleta. Calculase en base a rexistros de usuarios na plataforma e o uso 
(viaxe) de bicicletas compartidas 

 

UNIDADE Número de usuarios rexistrados na plataforma de bicicletas compartidas 
Número de usos (viaxes) de bicicletas compartidas 

 

PERIODICIDADE Anual 

FONTE BicicBarco 

 

 

https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=7423&paxina=001&c=0101001001
https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=7423&paxina=001&c=0101001001
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NOME Taxa de motorización do concello 

DESCRICIÓN A velocidade de motorización determina o peso do parque automobilístico 
dunha determinada zona xeográfica segundo a súa poboación e está 
expresada pola cantidade de vehículos lixeiros por habitante. 

Fórmula de cálculo = [número de vehículos de pasaxeiros / número total de 
poboación residente] * 1000 

 

UNIDADE Nº de turismos / 1000 habitantes 

PERIODICIDADE Anual 

FONTE IGE (Parque de vehículos e series históricas de poboación) 

 

 

 

 

NOME Taxa de sinistralidade viaria urbana 

DESCRICIÓN O excesivo aumento do uso do transporte individual contribuíu a aumentar o 
número de accidentes de tráfico e as consecuencias resultantes. Polo tanto, é 
necesario estudar a evolución das mortes por estrada para comprender os 
motivos dos números rexistrados e implementar medidas que minimicen ou 
eliminen o problema. 

Neste indicador avalíase o número de accidentes e vítimas rexistradas nunha 
zona xeográfica. Normalmente a avaliación faise por tipo de accidente e tipo 
de vehículos implicados. 

UNIDADE Nº accidentes e/ou Nº vítimas mortais e/ou Nº feridos (leves e graves) (total e 
por tipo de accidente e tipo de vehículo) 

PERIODICIDADE Anual 

FONTE DGT 

 

 

 

 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/
https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0201001002
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-30dias/tablas-estadisticas/
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NOME Emisións atmosféricas 

DESCRICIÓN Evolución das emisión dos GEE no transporte viario. Soamente tres gases son 
relevantes no contexto dos transportes (CO2, CH4 e N2O), sendo agrupados de 
acordo co seu potencial de quecemento global. O indicador exprésase en 
toneladas de CO2 equivalentes por habitante. 

Formula de cálculo = [consumo de combustibled*FEe] 

ou 

Formula de cálculo = [(consumo de combustible*FE) / (poboación *1000)] 

UNIDADE tonCO2eq ou kgCO2eq/hab 

PERIODICIDADE Anual 

FONTE IGE (Consumo de gasolinas, gasóleos e fueloleos e series históricas de 
poboación); INEGA (Factores emisións); Guidebook PAES Part II 

 

 

 

 

 
d O consumo de combustible pódese obter mediante unha estimación dos datos relativos á deputación de Ourense proporcionada 
pola DGT, ou estimada a partir do número de vehículos (flota de vehículos da DXT) eo número medio de quilómetros percorridos 
por cada tipo de vehículo . 

 

e FE – Factor de emisión asociado a cada tipo de combustible 

https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=478&paxina=001&c=0303003
https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0201001002
https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0201001002
http://www.inega.gal/enerxiagalicia/kioto.html
http://www.pactodeautarcas.eu/support-mainmenu-pt/libray-pt.html

