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MARCO XERAL 

 

Nos últimos anos produciuse un aumento das modificacións nos patróns de mobilidade, resultado da 

intensificación das taxas de motorización, orixinando unha progresiva degradación da calidade de vida 

da poboación, sobre todo nos núcleos urbanos máis grandes. 

A idea de que a calidade de vida pasaba pola facilidade do desprazamento en automóbil, conduciu a 

graves problemas de atascos e contaminación atmosférica e sonora nas vilas e cidades, aumentando 

os problemas de saúde das poboacións.  

A evolución crecente dos prezos dos combustibles e a cada vez maior concienciación da realidade do 

cambio climático son outros aspectos, non menos importantes, que suscitan dúbidas e aumentan o 

poder de percepción de que o modelo de mobilidade exposto deberá modificarse. 

Polo tanto, todos estes factores, conduciran a unha maior concienciación para o establecemento 

dunha nova cultura de mobilidade, ca introdución de pautas de mobilidade máis sustentables, onde 

os modos limpos de desprazamento estableceranse como prioritarios. 

No seguimento destas novas tendencias nacionais e internacionais, os Planos de Mobilidade Urbana 

Sustentable (PMUS) asumen un carácter estratéxico e operacional de actuación e sensibilización, que 

fomente a cooperación entre os diferentes modos de transporte tendo por obxectivo a aplicación dun 

sistema integrado de mobilidade dunha forma racional, que permita diminuír o uso do transporte 

individual e, simultaneamente, garanta a adecuada mobilidade das poboacións, promova a inclusión 

social, a competitividade, a calidade de vida urbana e a preservación do patrimonio histórico, 

arquitectónico e ambiental. 
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MARCO DO PMUS 

 

É indispensable un análise dos marcos de referencia que afectan o desenvolvemento do PMUS. A 

continuación preséntanse os principais documentos e estratexias que serven de referencia ao Plano 

de Mobilidade Urbana Sostible do núcleo urbano do Barco de Valdeorras. 

A temática tratada no PMUS é diversa e engloba diferentes aspectos que afectan as actividades cotiás 

da poboación. Son numerosos, os documentos que fan referencia aos aspectos a abordar na 

mobilidade urbana e, desta forma, deberán ser analizadas as determinacións e recomendacións 

incluídas en cada un deles. 

Todos os documentos autonómicos, supramunicipais, locais e sectoriais relativos ao desenvolvemento 

urbano, as infraestruturas do transporte e a eficiencia enerxética, foron tidos en conta na elaboración 

do PMUS. A continuación mostrase a lista dos principais documentos de referencia que foron 

considerados: 

 

• Libro Verde sobre a Mobilidade Urbana (2007-2008). “El Libro Verde: Hacia una cultura de la 

movilidad Urbana”, é o documento da Comisión Europea, que recolle o resultado dunha ampla 

consulta pública iniciada no mesmo ano que se presentou, o 25 de setembro do 2007. O 

público ó que se encamiñou o proceso de consulta foi moi amplo: habitantes das cidades, 

usuarios de transporte, empresarios e traballadores das empresas de transporte e industriais, 

autoridades públicas e asociacións interesadas. Dado que a mobilidade urbana constitúe un 

importante factor para o crecemento e o emprego, así como un requisito imprescindible na 

política de desenvolvemento sostible, a Comisión aproveitou os resultados da consulta para 

propor una estratexia global, en forma dun plan de acción.  

 

• O Novo Libro Branco do Transporte, 2050, publicado o 28 de marzo do 2011 pola Comisión 

Europea no que expón os obxectivos a alcanzar de aquí a 2050, así como as medidas a por en 

marcha no mundo do transporte. O documento inclúe una serie de propostas cuxa intención 

é reducir de forma drástica a dependencia de Europa do petróleo importado e diminuír as 
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emisións de carbono no transporte nun 60% ás determinacións que recolle en materia de 

mobilidade urbana:  

➢ Establece procedementos e mecanismos de apoio financeiro a nivel europeo para 

preparar plans e auditorías de mobilidade urbana. 

➢ Establece un marcador europeo de mobilidade urbana baseado en obxectivos 

comúns.  

➢ Supedita a concesión de fondos de desenvolvemento rexional e de cohesión a 

presentación por parte das cidades e rexións dun certificado de auditoría de 

rendemento e sustentabilidade da mobilidade urbana  

➢ Posibilita a creación dun marco europeo de apoio á aplicación progresiva de plans de 

mobilidade urbana nas cidades europeas  

➢ Fomenta nas grandes empresas o desenvolvemento de plans empresariais de xestión 

da mobilidade. 

 

• Estratexia Española de Mobilidade Sustentable (2009). O Consello de Ministros aprobou o 30 

de abril do 2009 o documento que recolle e establece as políticas sectoriais que fomentan a 

mobilidade sustentable e de baixo consumo de carbono, entre as que se inclúe a elaboración 

e implantación dos Plans de Mobilidade Urbana Sustentable (medidas 6.1.12 y 6.1.17) para 

fomentar desprazamentos máis sustentables, que sexan compatibles co crecemento 

económico, alcanzando así unha mellor calidade de vida para os cidadáns e futuras xeracións.  

Englóbanse 48 medidas, en cinco áreas temáticas: territorio e transportes, cambio climático e 

dependencia enerxética, calidade do aire e ruído, seguridade e saúde. Fomenta a substitución 

do vehículo privado pola mobilidade alternativa, favorecendo outros modos de transporte 

máis eficientes como o transporte público. 

 

• Lei de Economía Sustentable (2011). A Lei de Economía Sustentable 2/2011 foi aprobada o 4 

de marzo do 2011, promove a través das Administracións Públicas a mobilidade sustentable. 

O obxectivo é crear o marco estratéxico das medidas de actuación en materia de mobilidade 

sustentable para a mellora do medio ambiente urbano, a saúde e seguridade dos cidadáns así 

como a mellora da eficiencia enerxética. Para iso deberanse integrar políticas que minimicen 
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os desprazamentos habituais promovendo unha accesibilidade eficaz cun mínimo impacto 

ambiental. 

 

• “Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética en España 2004-2012 (E4)”. Foi aprobada no 

Consello de Ministros (28 de novembro do 2003). Inclúe medidas e instrumentos para garantir 

o aforro e a eficiencia enerxética nos distintos sectores de actividade, entre eles o transporte; 

medidas de cambio modal, medidas de uso eficiente dos medios de transporte, medidas para 

a mellora da eficiencia enerxética dos vehículos.  

 

• “Plan de Acción 2005-2007 da E4” aprobada no Consello de Ministros (8 de xullo do 2005). Os 

principais obxectivos deste Plan de Acción son:  

o Concretar as estratexias e os instrumentos necesarios para o lanzamento da 

Estratexia en cada sector.  

o Definir liñas concretas de responsabilidade e colaboración entre os 

organismos involucrados no seu desenvolvemento, especificando 

presupostos e costes públicos asociados.  

o Planificar a posta en marcha das medidas, identificando as actuacións 

prioritarias e ritmo de posta en práctica. 

o Avaliar os aforros de enerxía asociadas, os costes e as emisións de CO2 

evitadas para cada medida e para todo o plan no seu conxunto.  

o Os Plans de Mobilidade Urbana e os Plans de Mobilidade para Empresas son 

dúas das medidas urxentes que fixa o Plan. 

 

• “Plan Nacional de Asignación de Dereitos de Emisión (2005-2007)”. Aprobado polo RD 

1866/2004 de 6 de setembro. Ten como obxectivo a redución das emisións de gases de efecto 

invernadoiro con criterios de eficiencia económica.  

 

• “Plan Estratéxico de Infraestruturas do Transporte” aprobado no Consello de Ministros (15 

de xullo do 2005). Establece a medio e longo prazo un marco para o sistema de transportes a 
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nivel nacional. En sintonía ca UE, pretende aumentar a participación modal dos modos menos 

contaminantes para o transporte de persoas e mercancías.  

 

• Directrices de Ordenación do Territorio. (D.O.T.). Segundo o BOE publicado o mércores 23 de 

febreiro do 2011, apróbanse as Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia elaboradas 

pola Xunta de Galicia. As Directrices de Ordenación do Territorio teñen como finalidade 

precisar a definición dun modelo territorial para Galicia, establecendo as pautas espaciais de 

asentamento das actividades. As propostas e determinacións das DOT definirán o camiño a 

seguir e establecen un escenario de futuro determinado pola perspectiva de sustentabilidade, 

fomentando a cohesión social e territorial de Galicia, eliminando diferencias territoriais. 

 

• Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia (PDMAG). A Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia en Marzo do 2012, publica o Plan 

Director de Mobilidade Alternativa de Galicia. O plan recolle as principais determinacións en 

materia de mobilidade ciclista e desenvolve unha rede de vías ciclistas de ámbito interurbano 

e metropolitano (Rede Básica de Vías Ciclistas de Galicia). A súa vez fomenta medidas para o 

uso da bicicleta e a marcha a pé, tanto dende o punto de vista do único modo de transporte o 

combinado co transporte público colectivo. 

 

• Axenda 21. A Axenda 21 é un programa para desenvolver a sustentabilidade a nivel mundial, 

aprobado por 173 gobernos na Conferencia das Nacións Unidas sobre Medio Ambiente e 

Desenvolvemento celebrada en Río de Janeiro en 1992. Abarca aspectos económicos, sociais 

e culturais, así como relativos a protección do Medio Ambiente. O capítulo 28 anima as 

comunidades locais a crear a súa propia versión, unha Axenda 21 Local. A Axenda 21 Local é 

un sistema no que as autoridades locais traballan en asociación con todos os sectores da 

comunidade local para preparar plans de acción para aplicar a sustentabilidade a escala local. 

É algo máis que un proxecto "verde". Se trata da integración ambiental, económica, social e 

cultural, así como da calidade de vida da poboación local. É un proceso aberto e participativo 

dirixido a conseguir que os municipios sexan máis sustentables. 
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• PITGAL Plan Integral de Transporte de Galicia (2009). É un Plan da Xunta aprobado no 2009, 

no cal fomentase o uso do transporte colectivo y doutros modos de transporte alternativos, 

fronte ao uso do vehículo particular. A súa vez pretende incrementar e fomentar a 

competitividade do transporte e optimizar os recursos financeiros.  
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1. INTRODUCIÓN 

 

O Plan de Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS) do Barco de Valdeorras comeza coa caracterización 

e diagnóstico da área de intervención. Desde un principio, identifícase a área de estudo e procédese á 

explicación dos obxectivos. Delimítase a área de intervención, considerando o perímetro urbano 

obxecto do Plan, e caracterízase a superficie e a poboación residente. 

Posteriormente realízase unha caracterización da demanda do transporte, onde se identifican e 

caracterizan os principais desprazamentos que se producen a nivel municipal e no perímetro de 

estudo, identifícanse e caracterízanse os principais núcleos que xeran e atraen tránsito e inténtase 

identificar os principais percorridos utilizados. Tamén se fai referencia ao parque de automóbiles 

existente e aos accidentes rexistrados no concello. 

No seguinte punto caracterízase a oferta de transporte, identificando e caracterizando a oferta de 

transporte por modo de desprazamento (rede de transporte colectivo, rede de estradas municipal e 

urbana, rede peonil e rede ciclista), así como a localización e capacidade da oferta de estacionamento 

(aparcadoiros e estacionamento na rúa).  

Por último, faise unha síntese do diagnóstico, onde se centra a atención sobre os puntos fortes e febles 

dos diferentes tipos de desprazamento e preséntanse as principais oportunidades e ameazas ás 

potenciais áreas de intervención prioritarias. 

 

 

1.1. Área e obxectivos da intervención 

 

A área de intervención do Plan abrangue o perímetro urbano da vila de O Barco de Valdeorras. 

Os principais obxectivos do PMUS son: 

• Proporcionar a decisores políticos e técnicos das administracións locais un coñecemento 

estruturado do sistema local de transporte, indispensable para os procesos de 

planificación posteriores; 

• Propor accións de coordinación entre os plans locais de urbanismo, transporte e medio 

ambiente; 
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• Establecer un programa de medidas a medio prazo en materia de transporte, definindo 

propiedades e principios de acción; 

• Definir as directrices orzamentarias, no ámbito da política de mobilidade e transportes. 

 

 

1.2. Metodoloxía 

 

A metodoloxía adoptada baseouse na realización de tres fases posteriores, a saber: Caracterización e 

diagnóstico, obxectivos e concepto de intervención, e propostas de intervención. 

A primeira fase, a que se aborda aquí, engloba a análise e o diagnóstico da mobilidade na área de 

estudo. Nesta fase procedeuse á elaboración dos seguintes aspectos: 

• Delimitación do perímetro do centro urbano obxecto do PMUS e dos perímetros alargados 

onde recaerá a análise da oferta e procura dos transportes, así como a xustificación das 

delimitacións. A caracterización da superficie e poboación implicadas; 

• Caracterización da demanda de transporte, coa identificación e caracterización dos principais 

desprazamentos no concello (datos dos censos de 2011) e no perímetro de estudo (enquisa 

de mobilidade a automobilistas), por modo de transporte, a identificación dos principais 

núcleos que xeran e atraen tránsito e os principais percorridos utilizados (contaxes de tráfico); 

• Caracterización da oferta de transporte, mediante a identificación e caracterización da oferta 

de transporte por modo (transportes colectivos, rede viaria urbana e enlaces coa 

bisbarra/rexión, rede peonil e rede ciclista), a localización e a capacidade dos aparcadoiros 

urbanos e na vía pública e o modo de utilización da oferta de estacionamento. Neste punto o 

Concello realizou unha análise exhaustiva da rede peonil e ciclista, así como da oferta de 

estacionamento existente na área de estudo; 

• Síntese do diagnóstico, con identificación e caracterización dos principais puntos fortes e 

puntos febles, oportunidades e ameazas da mobilidade no concello.  

A información utilizada nesta fase foi recollida polo Concello (que realizou no ámbito deste traballo 

estudos xeográficos das infraestruturas asociadas á mobilidade, contaxes de tráfico e enquisas de 

mobilidade a automobilistas) e recompilada das fontes públicas de datos en liña, como institucións de 

estatística e de rexistros e servizos de investigación e visualización de mapas e imaxes de satélite. 
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2. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

2.1 Ámbito territorial 

 

O concello do Barco de Valdeorras localízase na provincia de Ourense, na comunidade autónoma de 

Galicia. Conta cunha extensión de preto de 86,1 km2 e está composto por 14 parroquias e 24 núcleos 

de poboación. Limita cos concellos de Rubiá (ao nordeste), Carballeda de Valdeorras (ao sueste), A 

Veiga (ao sur), Petín (ao suroeste) e Vilamartín de Valdeorras (ao oeste), pertencentes á provincia de 

Ourense e á comunidade autónoma de Galicia e, tamén, co concello de Oencia (ao norte), que pertence 

á provincia de León na comunidade autónoma de Castela e León. 

O seu relevo é bastante accidentado, cuxo perfil está claramente condicionado polo val do río Sil. No 

fondo dese val, a cerca de 400 m de altitude, sitúase a capital do municipio. En ambas as vertentes do 

val, entre os 400 m e os 800 m, sitúanse os núcleos rurais de poboación. Entre os 800 m e os 1 200 m 

practicamente non existen edificacións debido ao forte declive do terreo que oscila entre un 15% e un 

30%. 

En termos socioeconómicos, o sector agropecuario está constituído por pequenos terreos de cultivo 

cuxa produción se destina fundamentalmente ao autoconsumo, destacando o cultivo da viña. No 

sector industrial, destácase a pizarra. Aínda que as extraccións deste material están localizadas nos 

municipios veciños de Carballeda, Vilamartin, Ponte Domingo de Flórez e Encinedo, atópase no 

municipio do Barco de Valdeorras algunhas das empresas de transformación e comercialización deste 

tipo de produtos. O sector terciario está representado por actividades de pequena dimensión que se 

atopan nas zonas residenciais do núcleo urbano. Fóra do núcleo urbano existen actividades terciarias, 

fundamentalmente comerciais, hoteleiras e de restauración ao longo das marxes da estrada N-120, a 

principal vía de comunicación que atravesa o concello. 

 

  



 

 

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS  

CARACTERIZACIÓN E DIAGNÓSTICO 

20 

 

Figura 1 - Ámbito territorial do Barco de Valdeorras. 
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Figura 2 - Principais usos do solo do concello do Barco de Valdeorras. Fonte: SIOSE 2011 
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2.2 Poboación 

 

De acordo cos censos do ano 2011, O Barco de Valdeorras tiña unha poboación de 14 035 habitantes. 

De acordo coa mesma fonte, a poboación do concello aumentou ao longo dos censos, aínda que os 

datos do INE para o ano 2016 indican unha baixada de preto do 2% con respecto ao ano 2011. 

 

 

Figura 3 - Variación da poboación no concello do Barco de Valdeorras. Fonte: INE 

 

 

En 2011, a poboación residente no concello concentrábase na parroquia do Barco (82% de toda a 

poboación do concello). Os datos mostran tamén que as parroquias do Barco e de Viloira aumentaron 

o seu número de habitantes (13% e 12%, respectivamente). Nas restantes parroquias produciuse un 

decrecemento da poboación con respecto ao censo de 2001, que chegou ao 48% na parroquia de 

Forcadela e Nogaledo. 
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Figura 4 – Poboación nas parroquias do Barco de Valdeorras. Fonte: INE 
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Figura 5 - Variación da poboación nas parroquias do Barco de Valdeorras entre 2001 e 2011. Fonte: INE 
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A análise dos indicadores demográficos ao nivel das entidades censuais de poboación revela que a 

densidade poboacional nas zonas rurais non supera os 50 habitantes/km2, mentres que na zona urbana 

acada os 5 000 habitantes/km2 chegando a superar os 10 000 habitantes/km2 nalgún lugar. 

A poboación municipal con máis de 64 anos situábase, no 2011, no 18%, un valor inferior á media da 

provincia de Ourense (29%) e á media galega (23%). A pesar diso, en comparación co censo de 2001 a 

porcentaxe desta faixa de idade aumentou un 2%. Aínda así, pode considerarse o municipio do Barco 

de Valdeorras cunha poboación máis nova (15% de poboación con menos de 16 anos) que a media dos 

municipios galegos (13%), pese a que existen zonas (rurais) onde a porcentaxe de anciáns acada o 45%. 

 

 

Figura 6 – Estrutura de idade no municipio do Barco de Valdeorras en 2001 e 2011 e comparación, para o ano 2011, coa 
provincia de Ourense e a comunidade autónoma de Galicia. Fonte: IGE 

 

En relación co grao de escolarización, o 47% da poboación do municipio posuía estudos de secundaria, 

existindo aínda un 2% de poboación analfabeta. O grao de escolarización tende a ser superior na zona 

máis urbana do municipio. 

En 2011, o número de vivendas no municipio superaba as 9 000. Máis do 64% delas eran vivendas 

principais de residencia, un 16% eran vivendas secundarias (a porcentaxe de vivendas secundarias é 

maior nas zonas rurais) e o restante 21% eran vivendas baleiras. 
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Figura 7 – Poboación residente nas entidades do municipio do Barco de Valdeorras, en 2011. Fonte: INE 
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Figura 8 – Densidade poboacional nas entidades do municipio do Barco de Valdeorras, en 2011. Fonte: INE 
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Figura 9 – Estrutura de idade nas entidades do municipio do Barco de Valdeorras, en 2011. Fonte: INE 
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Figura 10 – Nivel de estudos nas entidades do municipio do Barco de Valdeorras, en 2011. Fonte: INE 
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Figura 11 – Número de vivendas por tipoloxía nas entidades do municipio do Barco de Valdeorras, en 2011. Fonte: INE 
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2.3 Delimitación e características da área de intervención 

 

A área de intervención considerada foi o núcleo urbano do Barco, localizado dentro dos límites da 

parroquia do Barco (San Amaro), e o núcleo urbano de Viloira, localizado na parroquia de Viloira. A 

área delimitada será designada, de aquí en diante, núcleo urbano do Barco de Valdeorras ou 

simplemente núcleo urbano. 

A escolla da área de estudo debeuse principalmente ao feito de que a estratexia de intervención 

buscaba, por un lado, resolver os conflitos provocados polo cruzamento dunha vía con gran cantidade 

de tráfico (en particular, tráfico de vehículos pesados) e, por outro lado, a que os obxectivos pasan 

pola implantación de formas de desprazamento máis sustentables, onde a problemática das 

condicións de mobilidade e accesibilidade para todos se coloca con maior pertinencia no medio 

urbano. 

 

O núcleo urbano ocupa unha superficie pouco superior a 1 km2, desenvolvéndose ao longo de máis de 

3 km de extensión (N-536), na marxe dereita do río Sil. Sitúase a cerca de 400 m de altitude e está 

flanqueada por un conxunto de cadeas montañosas con altitudes aproximadas de 1 000-1 200 m. O 

núcleo presenta unha estrutura relativamente compacta e marcada pola presenza dun conxunto 

significativo de servizos públicos e comerciais, de base local, mais tamén comarcal, como por exemplo, 

o Hospital Comarcal de Valdeorras. 
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Figura 12 - Encadramento xeográfico do núcleo urbano do Barco de Valdeorras, área de estudo do PMUS
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3. PATRÓNS DE MOBILIDADE E DEMANDA DE TRANSPORTE 

 

A análise dos patróns de mobilidade e de demanda de transporte fíxose baseándose nos censos de 

2011 e informacións recollidas a través de contaxes de tráfico e enquisas de mobilidade realizadas no 

ámbito deste proxecto polo Concello do Barco de Valdeorras. 

 

3.1. Principais desprazamentos (datos dos censos de 2011) 

 

Os datos dos censos de 2011 revelan que o 48,2% da poboación do Barco traballaba no municipio e o 

23,6% traballaba noutro municipio da provincia de Ourense. En relación cos estudantes, un 70,6% 

estudaba en O Barco de Valdeorras, un 4,6% noutro concello da provincia de Ourense e o 10,1% noutra 

provincia galega. 

En canto ao modo de desprazamento, os traballadores desprazábanse sobre todo en automóbil, como 

condutor (40,6%) e como pasaxeiro (11,8%), e cerca do 18,1% desprazábase a pé. No caso dos 

estudantes, o principal modo de desprazamento era andando (44,0%), sendo o desprazamento en 

automóbil como pasaxeiro (14,0%) e o desprazamento en autobús (12,7%) os seguintes dous modos 

de transporte máis utilizados. 

 

 

Figura 13 – Porcentaxe da poboación que traballa por lugar de traballo. Fonte: INE 

http://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
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Figura 14 – Porcentaxe da poboación que estuda por lugar de estudo. Fonte: INE 

 

 

 

Figura 15 – Porcentaxe da poboación traballadora ou estudante do Barco por tipo de transporte que utiliza. Fonte: INE 

 

 

  

http://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
http://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
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3.1.1. Desprazamentos externos 

 

Unha vez máis recorrendo aos datos dos censos de 2011, obsérvase que a gran maioría da poboación 

traballaba (83,1%) ou estudaba (89,0%) na provincia de Ourense. Os datos revelan tamén que a 

provincia veciña de León era o segundo maior destino dos traballadores do Barco (8,1%). Xa no caso 

dos estudantes, A Coruña (8,5%) e Pontevedra (2,5%) ocupaban os lugares seguintes de destino. 

 

 

Figura 16 – Porcentaxe da poboación estudante e traballadora do Barco de Valdeorras por provincia do lugar de 
estudo/traballo. Fonte: INE 

 

 

Respecto do tempo de desprazamento, só foi posible obter datos para os desprazamentos por motivo 

de traballo. O gráfico de abaixo mostra que en 2011 cerca do 49% das viaxes a outros municipios da 

provincia de Ourense duraban menos de 30 minutos e o 83% menos de 45 minutos. Con relación ás 

viaxes fóra da provincia de Ourense, cerca do 73% delas duraban entre 30 e 60 minutos. 

 

http://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
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Figura 17 – Porcentaxe da poboación traballadora do Barco que se despraza fóra do concello por tempo de desprazamento. 
Fonte: INE 

 

 

3.1.2. Desprazamentos internos 

 

Os datos dos censos de 2011 permitiron identificar o automóbil como o modo de transporte máis 

usado nos desprazamentos ao traballo (55%, sendo o 45,2% como condutor e o 9,8% como pasaxeiro). 

Os desprazamentos a pé (35,3%) posúen tamén unha importante relevancia.  

No caso dos desprazamentos por estudos, case o 59% dos enquisados se desprazaba a pé. Seguía o 

automóbil co 21,8%, sendo un 4% como condutor e o 17,7% como pasaxeiro, e o transporte colectivo 

(por estrada ou ferrocarril) era usado no 12,9% dos casos. 

 

http://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
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Figura 18 – Porcentaxe da poboación traballadora ou estudante do Barco que se despraza dentro do concello por tipo de 
transporte que utiliza. Fonte: INE 

 

Os datos de tempo de desprazamento revelaban que o 90% dos traballadores tardaba menos de 30 

minutos nos seus desprazamentos casa/traballo. Os mesmos datos indicaban que o desprazamento 

casa/estudos, no caso dos estudantes, duraba menos de 30 minutos, e no 65% dos casos a viaxe era 

inferior a 10 minutos. 

 

 

Figura 19 – Porcentaxe da poboación traballadora ou estudante do Barco que se despraza dentro do concello por tempo de 
desprazamento. Fonte: INE 

 

http://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
http://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
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3.2 Enquisa de mobilidade aos usuarios de automóbil 

 

O Concello do Barco de Valdeorras realizou unha enquisa aleatoria nas rúas do núcleo urbano que 

culminaron coa obtención de 50 respostas sobre os patróns de mobilidade dos enquisados. A enquisa 

foi dirixida aos condutores de vehículos automóbiles e formuláronse dous tipos de cuestións: 

1. Datos xerais como orixe/destino da viaxe, motivo da viaxe, duración da viaxe, número de 

pasaxeiros, idade e xénero. 

2. Características do enquisado como a composición do núcleo familiar, cualificacións 

académicas, ocupación, ingresos mensuais do núcleo familiar, propiedade do vehículo, tipo de 

estacionamento, razóns para a utilización do medio de transporte e razóns para a non 

utilización doutros medios de transporte. 

Dunha forma xeral, as principais características dos enquisados foron as seguintes1: 

• O 61% dos enquisados son do xénero masculino. 

• A faixa de idade máis representada é a de 35 a 44 anos (27%), seguida da de 45 a 54 anos 

(20%), da de 55 a 64 anos (18%) e da de 25 a 34 anos (16%). 

• O 43% dos enquisados conta con educación superior concluída, o 15% educación secundaria e 

o restante 27% educación básica. 

• O 61% dos enquisados ten emprego, o 12% é xubilado/pensionista, o 10% está desempregado, 

o 6% é estudante, o 4% busca o primeiro emprego e o 4% é amo(a) de casa. 

• Aínda que só un 55% respondese á cuestión dos ingresos mensuais do núcleo familiar, o 30% 

dos enquisados que responderon din non ter ingresos, o 19% que ten uns ingresos entre 901 € 

e 1 500 €, tamén un 19% ten ingresos entre 1 500 € e 3 000 €, un 15% entre 601 € e 900 €, un 

11% máis de 3 000 € e un 7% entre 301 € e 600 €. 

• Un 39% dos enquisados refire que o motivo da viaxe é o desprazamento casa-traballo, un 18% 

o de servizos/compras, un 14% refire que se trata dunha viaxe profesional, un 12% de 

turismo/lecer e un 10% dun desprazamento casa/estudo. 

• En canto a orixes e destinos, un 51% dos enquisados realizou (ou estaba a realizar) un 

desprazamento intramunicipal, un 31% realizaba unha viaxe de entrada no concello do Barco 

 
1 Non foi posible presentar resultados sobre a composición do núcleo familiar por falta de respostas sobre todo no número de 
menores incluídos no núcleo. 
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de Valdeorras, un 16% unha viaxe de saída do concello e un 2% estaba de paso desde e cara a 

concellos limítrofes. 

 

 

3.2.1. Entradas e saídas do concello 

 

De acordo coa enquisa, a principal orixe dos desprazamentos de entrada no Barco é o concello veciño 

de Vilamartín de Valdeorras. O principal destino dos desprazamentos de saída é Ponferrada. Na táboa 

seguinte indícanse as orixes e os destinos dos desprazamentos, os motivos e o tempo de 

desprazamento das viaxes de entrada e saída do concello do Barco de Valdeorras. 

 

Táboa 1 - Orixes e destinos, motivos e tempo de desprazamento nas viaxes de entrada e saída do concello do Barco de 
Valdeorras. Fonte: Enquisa de mobilidade 

 

VIAXES DE ENTRADA DO BARCO 

ORIXE MOTIVO TEMPO 

Sobradelo (Ourense) Turismo e lecer Menos de 15 min 

Rubiá (Ourense) Casa-traballo/turismo e lecer Menos de 15 min 

Vilamartin de Valdeorras (Ourense) Casa-traballo Menos de 15 min 

A Rùa (Ourense) Profesional Entre 15 e 30 min 

Carballeda de Valdeorras (Ourense) Casa-traballo Entre 15 e 30 min 

Valdegodos (Ourense) Casa-estudo Entre 30 e 45 min 

Quiroga (Lugo) Profesional Entre 30 e 45 min 

Ponferrada (León) Casa-traballo Entre 30 e 45 min 

Bembibre (Léon) Profesional Entre 45 e 60 min 

A Baña - A Cabreira (León) Casa-traballo Entre 45 e 60 min 

Monforte de Lemos (Lugo) Casa-traballo Entre 45 e 60 min 

Lugo Casa-traballo Entre 60 e 90 min 
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VIAXES DE SAÍDA DO BARCO 

DESTINO MOTIVO TEMPO 

A Rùa (Ourense) Casa-traballo Menos de 15 min 

Sobradelo (Ourense) Casa-traballo Menos de 15 min 

Rubiá (Ourense) Turismo/lecer Entre 15 e 30 min 

Vilamartin de Valdeorras (Ourense) Turismo/lecer Entre 15 e 30 min 

Puente Domingo Florez (Ourense) Profesional Entre 15 e 30 min 

Carballeda de Valdeorras (Ourense) Casa-traballo Entre 15 e 30 min 

Ponferrada (León) Compras Entre 30 e 45 min 

 

 

3.2.2. Desprazamentos intramunicipais 

 

Os resultados da enquisa revelan que cerca do 50% dos enquisados que realiza viaxes intramunicipais 

desprázase dentro do núcleo urbano e/ou desprázase ata ao núcleo próximo de Viloira. A zona de 

Calabagueiros parece ser un polo de atracción, dado que aí están concentrados varios centros de 

ensino e instalacións deportivas. 

Máis do 92% dos enquisados2 que realiza viaxes intramunicipais refire que tarda menos de 15 minutos 

no seu desprazamento, o que confirma a curta distancia de desprazamento xa indagada resultante da 

análise de orixes e destinos. 

Os principais motivos das viaxes intramunicipais son o desprazamento casa/traballo (28%), 

desprazamentos para acceder a servizos (20%) e desprazamentos casa/estudo (16%). 

 

 
2 Non se consideraron as viaxes por motivo profesional que se desenvolven no municipio 
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Figura 20 - Orixes e destinos dos desprazamentos intramunicipais. Fonte: Enquisa de mobilidade, 2017



 

 

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS  

CARACTERIZACIÓN E DIAGNÓSTICO 

42 

 

Figura 21 – Tempo e motivo dos desprazamentos intramunicipais. Fonte: Enquisa de mobilidade 

 

Tras analizar os datos xerais dos enquisados, realizouse a análise de cinco preguntas sobre as razóns 

das opcións dos medios de transporte utilizados, máis concretamente, as respostas ás seguintes 

preguntas: 

• ¿Cales son os motivos para utilizar o coche como medio principal de desprazamento? 

• ¿Cales son os motivos que levarían a cambiar o coche polo transporte colectivo? 

• ¿Cales son os motivos que levarían a cambiar o coche pola bicicleta? 

• ¿Que outros medios de transporte utiliza nos desprazamentos diarios? 

• ¿Cales son os motivos para utilizar ese medio de transporte? 

 

Os resultados preséntanse nos gráficos de abaixo. Dunha forma xeral, o uso do automóbil ten como 

principal razón a súa maior comodidade e velocidade, o uso de transportes colectivos podería 

aumentar se existise maior cobertura das redes na área de residencia e a utilización de bicicleta aínda 

se ve con desconfianza, pois a gran maioría dos enquisados refire que nada os faría pasar a utilizar este 

medio de transporte nas súas viaxes cotiás. A gran maioría dos enquisados refire que, ademais de en 

automóbil, tamén se despraza a pé, sobre todo porque ten un baixo custo. A utilización da moto 

débese sobre todo á súa rapidez e o uso de bicicleta obedece á maior comodidade, menores custos e 

ausencia de alternativas. 
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Figura 22 - Razóns para utilizar o automóbil. Fonte: Enquisa de mobilidade 

 

  

Figura 23 - Razóns que levarían a utilizar o transporte colectivo en detrimento do automóbil. Fonte: Enquisa de mobilidade 
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Figura 24 - Razóns que levarían a utilizar a bicicleta en detrimento do automóbil. Fonte: Enquisa de mobilidade 

 

 

 

Figura 25 - Outros medios de transporte usados ademais do automóbil. Fonte: Enquisa de mobilidade 
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Figura 26 - Razóns para a utilización do modo de transporte alternativo ao automóbil. Fonte: Enquisa de mobilidade 

 

 

 

3.3. Principais núcleos xeradores e atractores de tráfico 

 

3.3.1. Xeradores 

 

A nivel externo ao núcleo urbano, destacan os núcleos poboacionais de maior dimensión e próximos 

da vila que son Éntoma, Veigamuíños, Vilanova e A Proba e, ata certo punto, e un pouco máis afastado, 

o núcleo de Santigoso. 

A nivel interno, o núcleo urbano forma unha mancha compacta de zonas residenciais salpicadas por 

pequenos servizos e zonas de lecer. Ademais, hai que destacar que a vía principal do núcleo urbano 

(N-536) funciona como zona de paso nas conexións externas ao concello, en dirección leste-oeste, o 

que a converte na vía máis problemática en termos de volume de tráfico. 
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3.3.2. Atractores 

 

Como núcleos atractores de tráfico poderemos considerar os espazos verdes, as áreas industriais e as 

diferentes instalacións municipais. 

Cómpre destacar a existencia de tres grandes zonas dentro do núcleo urbano: dous núcleos (un ao 

oeste e outro ao leste) constituídos por servizos públicos asociados ao deporte, saúde e educación e 

un núcleo central asociado aos servizos públicos de natureza máis administrativa.  

A interconexión con infraestruturas de transporte potenciadoras dunha mobilidade máis sustentable 

entre estas zonas e as áreas máis residenciais do núcleo urbano concede unha gran relevancia ao eixo 

viario urbano central (N-536), o cal, tendo en conta a realización da Circunvalación do Barco xa en 

curso (ver 4.2.3. Infraestruturas proxectadas/programadas), alterará substancialmente o seu actual 

perfil de elevada circulación de vehículos pesados, o que pode ser unha oportunidade para a súa 

transformación nunha vía con características máis urbanas e de elevado potencial para a mobilidade 

suave que reforce a interconexión entre estes diferentes núcleos atractores da vila. 
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Figura 27 - Principais núcleos xeradores de tráfico externos ao centro urbano do Barco de Valdeorras. Fonte: INE 
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Figura 28 - Principais núcleos atractores de tráfico no núcleo urbano do Barco de Valdeorras. Fonte: Concello
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3.4. Principais percorridos utilizados 

 

Co obxectivo de identificar os principais percorridos usados no núcleo urbano do Barco, 

realizáronse contaxes de tráfico en 19 puntos diferentes que se centraron nas seguintes vías de 

circulación: 

• Avenida da Galicia (N-536); 

• Avenida Conde de Fenosa (N-536); 

• Avenida Marcelino Suarez (N-536); 

• Avenida de Manuel Quiroga (N-536); 

• Avenida do Sil ((N-536); 

• Avenida Eulogio Fernández; 

• Avenida da Estación; 

• Avenida de Portugal; 

• Rúa A Veiguiña; 

• Avenida el Bierzo (OU-622); 

• Rúa da Portela (OU-121); 

• Parque de Malecón; 

• Rúa Barco de Ávila; 

• Rúa Eloy Rodríguez Barrios. 

As contaxes foron realizadas polos técnicos do Concello do Barco de Valdeorras coa colaboración 

da Policía Local e tiveron lugar durante os meses de maio e xuño de 2017. Para cada punto 

considerado realizáronse dúas mostraxes en días da semana, nunha data e horario distintos, 

basicamente nun horario punta e nun horario considerado normal, sendo períodos de mostraxe 

que se consideran representativos dos vehículos en circulación. 

Como sería de esperar, a maior intensidade de tráfico prodúcese na N-536 con volumes de 

tráfico medio diario próximos aos 10 000 vehículos/día, chegando aos 13 000 vehículos/día na 

Avenida Marcelino Suárez. As entradas no núcleo urbano desdo Norte a través das Avenida de 

Portugal e Avenida el Bierzo rexistran valores por enriba dos 7 000 vehículos/día e son tamén 

puntos de gran volume de tráfico. Hai que destacar tamén a Rúa Eloy Rodríguez de Barrios 

(xunto á estación de tren) con cerca de 8 000 vehículos/día. 
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Figura 29 - Puntos de contaxe de tráfico. Fonte: Contaxes de tráfico 
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Figura 30 - Tráfico medio diario (TMD) nas principais vías do centro urbano do Barco de Valdeorras. Fonte: Contaxes de tráfico
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A análise do tráfico medio diario nos principais puntos de entrada/saída da vila do Barco revela 

que non existen grandes diferenzas no número de vehículos que entran e que saen do núcleo 

urbano. Ademais, cómpre destacar que a porcentaxe de vehículos pesados é superior nas 

entradas e saídas situadas na parte leste do núcleo urbano. 

 

 

Figura 31 - Tráfico medio diario nos puntos de entrada/saída do centro urbano do Barco de Valdeorras. Fonte: 
Contaxes de tráfico 

 

 

3.5. Parque de automóbiles 

 

O número de vehículos rexistrados no concello do Barco de Valdeorras rexistrou un crecemento 

case ininterrompido polo menos desde o ano 1998 (+64%). A pesar diso, o ritmo de crecemento 

foi diminuíndo a partir de 2010, estando rexistrados no ano 2016 cerca de 10 203 vehículos, dos 

cales un 67% eran vehículos lixeiros de pasaxeiros. 
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Figura 32 - Vehículos rexistrados no concello do Barco de Valdeorras por tipo de vehículo. Fonte: DGT 

 

En 2016, a taxa de motorización do concello do Barco de Valdeorras situábase nos 494 vehículos 

turismos por cada 1 000 habitantes. Aínda que experimentou un aumento (+40% con respecto 

ao ano 1998), é inferior á media de Galicia e á media da provincia de Ourense.  

 

 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/
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Figura 33 - Comparación da taxa de motorización do concello do Barco de Valdeorras coa provincia de Ourense, 
Galicia e España. Fonte: DGT e INE 

 

3.6. Sinistralidade no tráfico rodado 

 

Os datos da DXT mostran que o número de accidentes na estrada dentro do concello é bastante 

reducido, rexistrándose entre 2011 e 2013 só 43 accidentes (4,7% do total de accidentes da 

provincia de Ourense). As vítimas resultantes deses accidentes tamén foron poucas, sen terse 

rexistrado ningunha morte, con só 11 feridos graves (3,9% do total da provincia de Ourense) e 

47 feridos leves (4,9% do total da provincia de Ourense), no mesmo período de análise. 

 

 

Figura 34 - Número de accidentes e vítimas (feridos graves e leves) no concello do Barco de Valdeorras. Fonte: DGT 

 

En canto ao tipo de vehículos implicados nos accidentes, os turismos son os máis representados 

con cerca do 68% do total de vehículos coñecidos. Cómpre sinalar tamén que, a pesar de que o 

número accidentes diminuíu entre 2012 e 2013, o número de vehículos implicados aumentou. 

En relación coas vítimas, o 57% dos feridos graves con tipo de vehículo coñecido corresponde a 

vehículos de dúas rodas. En canto aos feridos leves, un 77% relaciónase cos turismos. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/informePersonalizadoCaptcha.faces
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Táboa 2 – Vehículos implicados en accidentes e feridos graves e leves por tipo de vehículo no concello do Barco de 
Valdeorras. Fonte: DGT 

 Vehículos en 

accidentes 
Feridos graves Feridos leves 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Bicicleta/triciclo sen motor 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

Ciclomotor/motocicleta 0 4 4 0 1 2 0 2 3 

Turismos 10 13 11 0 2 0 9 16 5 

Furgoneta 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Vehículos pesados 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Outros 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

Descoñecido 2 3 7 1 2 1 1 1 6 

TOTAL 15 21 26 2 6 3 11 19 17 

 

  

https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/informePersonalizadoCaptcha.faces
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4. OFERTA DE TRANSPORTE 

 

4.1. Rede de transportes colectivos 

 

4.1.1. Transporte colectivo ferroviário 

 

O Barco de Valdeorras conta cunha estación ferroviaria na que fan parada trens de longa e media 

distancia. A estación forma parte da liña férrea de ancho ibérico que une León (Asturias) con 

Coruña (Galicia). A localización da estación permite conexións de media distancia a León, 

Ourense, Vigo e Monforte de Lemos. Os servizos de longa distancia conectan con varias cidades 

de Galicia, País Vasco e Cataluña. Nesta estación tamén fai parada o Trenhotel Atlántico, que 

conecta Madrid co norte de Galicia. 

 

Táboa 3 – Servizos ferroviarios da estación do Barco de Valdeorras. Fonte: RENFE 

TREN ORIXE DESTINO NUMERO TRENS 

SERVIZO DE LONGA DISTANCIA 

Alvia Barcelona A Coruña 4 trens por semana e sentido 

Alvia Barcelona Vigo 3 trens por semana e sentido 

Intercity Hendaya A Coruña 1 tren diario por sentido 

Intercity Bilbao Vigo 1 tren diario por sentido 

Trenhotel Atlantico Madrid A Coruña / Ferrol 6 trens por semana e sentido 

Trenhotel Galicia Barcelona A Coruña 1 tren diario por sentido 

Trenhotel Galicia Barcelona Vigo 1 tren diario por sentido 

SERVIZO DE MEDIA DISTANCIA 

Intercity León / Madrid Vigo --- 

Regional Exprés León Vigo --- 

  

http://www.renfe.com/
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4.1.2 Transporte colectivo por estrada 

 

Os transportes por estrada existentes son o transporte escolar3 e o transporte intermunicipal de 

media/longa distância que conecta o concello do Barco de Valdeorras cos concellos veciños e 

coas principais cidades galegas. 

Hai catro empresas encargadas do transporte escolar. No ano lectivo de 2016/2017 foron 

transportados diariamente 330 alumnos entre os distintos centros de ensino e as paradas máis 

próximas ás súas casas, correspondendo a cerca do 16% do total de alumnos matriculados. 

 

Táboa 4 - Número de itinerarios e alumnos transportados en cada escola do concello do Barco de Valdeorras. Fonte: 
Concello 

ESCOLA EMPRESA ITINERARIOS ALUMNOS 

TRANSPORTADOS 

CEIP Condesa Fenosa ATVISA 4 93 

AUPSA 4 66 

PARADELO DIEGUEZ 2 12 

IES Lauro Olmo AGUAS DE INCIO, S.A. 1 4 

ATVISA 1 6 

AUPSA 5 67 

IES Martaguisela AGUAS DE INCIO, S.A. 1 32 

ATVISA 1 4 

AUPSA 3 46 

TOTAL 330 

 

 
3 Desde o inicio do curso escolar 2017/2018, os servizos de transporte escolar tamén comezaron a prestar servizos de 
transporte para a comunidade en xeral. 
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Figura 35 – Alumnos matriculados e porcentaxe de alumnos transportados por nivel de formación no concello do 
Barco de Valdeorras. Fonte: Datos do Concello 

 

Ao analizar o número de alumnos por parada do transporte escolar, pode observarse que existen 

catro grandes destinos. Dous deses destinos localízanse dentro dos límites do núcleo urbano e 

son as paradas de “As Monxas” e da “Urb. Ceramica”. Outro destino importante é Éntoma, fóra 

do núcleo urbano, mais dentro dos límites do concello do Barco de Valdeorras. E, por último, 

Vilamartín de Valdeorras, un concello veciño do Barco de Valdeorras. 

 

Táboa 5 - Paradas de transporte escolar con indicación do número de alumnos transportados durante o ano lectivo 
de 2016/2017. Fonte: Concello 

PARADA ALUMNOS  PARADA ALUMNOS 

As Monxas 62  Vilanova 5 

Urb. Cerámica 30  Xagoaza 5 

Éntoma  30  Santigoso 3 

Vilamartin 26  Arnado 2 

Viloira 25  Casas Baratas  2 

Veigamuiños 24  Cesures 2 

Rubiá 18  O Val 2 

Cemitério 14  Vista Fermosa 2 

Millarouso  14  A Portela  1 

O Serro  11  Alixo 1 

Termiñá 9  Coedo  1 

A Proba  8  O Robledo  1 

Os Nidos  8  Oulego  1 

Arcos  7  Penouta 1 

Castro-Vilariño 7  Ucediños 1 

   TOTAL 330 
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Figura 36 - Número de alumnos transportados para cada unha das paradas de transporte escolar durante o ano 
lectivo de 2016/2017. Fonte: Concello
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En relación co transporte intermunicipal, no concello do Barco de Valdeorras operan catro 

empresas de transporte. As conexións esténdense polos principais concellos veciños do Barco 

de Valdeorras e, tamén, ata as principais cidades galegas (Ourense, Vigo, Santiago de 

Compostela, Lugo e Pontevedra). Na táboa seguinte indícanse as conexións e viaxes que ofrece 

cada operador de transporte. 

 

Táboa 6 – Empresas, destinos e viaxes dos transportes intermunicipais por estrada que operan no concello do Barco 
de Valdeorras. Fonte: O Barco de Valdeorras 

EMPRESA DESTINOS DÍAS VIAXES DE IDA VIAXES DE VOLTA 

AUPSA 

A Veiga 

Oulego 

Ponferrada 

Martes e Venres 

Luns a Venres 

Luns a Sábado 

1 

2 (+14) 

55 

1 

1 (+13) 

54 

ATVISA 

Viana do Bolo 

A Rúa 

O Bolo 

Diario 

Diario 

Diario 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

MONBUS 

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

Santiago 

Vigo 

Martes e Venres 

Diario 

Luns a Venres 

Diario 

Xoves 

1 

3 

1 

26 

1 

1 

3 

0 

1 

0 

ALSA S.D. S.D. S.D. S.D. 

 

  

 
4 Horario extra en xuño e setembro 
5 O sábado só existe unha viaxe de ida e unha viaxe de volta 
6 A fin de semana só existe unha viaxe de ida 

http://www.concellodobarco.org/index.php?id=236
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4.2. Rede viaria municipal e urbana 

 

4.2.1. Rede viaria municipal 

 

A rede viaria municipal do Barco de Valdeorras está composta por diferentes tipos de estradas 

e concéntrase basicamente na zona urbana do concello. Conta con cerca de 131 km repartidos 

en: (1) estradas nacionais que ofrecen as principais conexións coa provincia, coa rexión e cos 

municipios limítrofes; (2) estradas autonómicas e da provincia (ou provinciais) que 

complementan as conexións cos municipios limítrofes e; (3) restantes vías municipais que 

establecen as conexións entre todos os núcleos e entidades poboacionais do concello. 

 

Táboa 7 – Caracterización da rede viaria do concello do Barco de Valdeorras 

 ID P.Q. INICIAL P.Q. FINAL LONGITUD (km) 

ESTRADA 

NACIONAL 

N-120 457+800 451+725 6 

N-536 52+075 41+850 10 

ESTRADA 

AUTONÓMICA 

OU-622 0 3+250 3 

OU-121 0 14+800 15 

ESTRADA 

PROVINCIAIS 

OU-853 N-536 Candeda 10 

OU-852 N-536 Cruce Domiz 1 

OU-851 Veigamuiños A Proba 2 

OU-808 OU-622 O Castro 3 

OU-801 O Barco Entoma 6 

MUNICIPAIS MUNICIPAIS 74 

TOTAL 131 
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Figura 37 – Rede viaria do concello do Barco de Valdeorras 
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4.2.2. Rede viaria urbana 

Nunha análise preliminar foi posible identificar e estruturar o conxunto de vías urbanas da 

seguinte forma: 

➢ Eixos principais: 

• A principal arteria urbana que atravesa o núcleo urbano de oeste a leste, unindo 

os núcleos do Barco e Viloira, está composta pola Avenida de Galicia, Avenida 

de Conde Fenosa, Avenida de Marcelino Suárez, Avenida Manuel Quiroga e 

Avenida do Sil (N-536). 

• A arteria constituída pola Avenida de Portugal e Avenida de Eulogio Fernández 

é o principal acceso ao núcleo urbano a través da estrada N-120. 

• A Avenida do Bierzo constitúe o principal acceso á N-120 ao leste. 

• A arteria composta pola Rúa A Veiguiña, A Carrua, Juan Giral e Rúa de Albar 

conecta O Barco con Éntoma. 

➢ Eixos secundarios: 

• A Avenida Elena de Quiroga circunda a área urbana de Viloira. 

• A Rúa de Portela é a principal arteria interior de Viloira. 

• A Rúa da Rampa e a Rúa Caleras son vías distribuidoras na zona urbana ao norte 

da liña ferroviaria. 

• As vías transversais ao eixo central do núcleo urbano, como son: Xirimil, Rúa da 

Estación e eixos Rúa Calabagueiros – Rúa Regueiral, Santa Rita e Rúa San Mauro 

– Rúa Eloy Mira – Avenida da Deputación. 

A estrada N-120 é unha vía arterial que conecta a vila do Barco de Valdeorras cos principais 

centros urbanos da rexión, pero que pasa ao norte do núcleo urbano, sen entrar nos límites 

deste. A súa conexión faise sobre todo a través da Avenida de Galicia (ao leste), Avenida de 

Portugal (ao norte) e Avenida de Bierzo (ao noroeste). 

A velocidade máxima permitida dentro do núcleo urbano é de 50 km/h, existindo lugares 

concretos onde a velocidade permitida é máis reducida, sobre todo cerca de centros de ensino, 

de saúde ou de instalacións deportivas. No casco vello a velocidade está limitada a 30 km/h por 

tratarse dunha vía de circulación compartida con peóns. 

Os principais puntos críticos detectados sitúanse nos cruzamentos coa N-536, que actualmente 

están equipados cun sistema de semáforos. 
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Figura 38 – Xerarquía da rede viaria urbana do núcleo do Barco de Valdeorras Fonte: Concello 
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Figura 39 – Rede viaria urbana con indicación dos sentidos das vías. Fonte: Concello 
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Figura 40 - Rede viaria urbana con indicación dos límites de velocidade e principais cruzamentos
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Figura 41 – Exemplo de punto critico – cruzamento da Avenida Conde Fenosa (N-536), coa Avenida Eulogio Fernández e coa Avenida da Estación 



 

 

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS  

CARACTERIZACIÓN E DIAGNÓSTICO 

68 

 

4.2.3. Infraestruturas proxectadas/programadas 

 

O Ministerio de Fomento aprobou o proxecto de construción da conexión entre as estradas N-

120 e N-536 no tramo Sobradelo – O Barco de Valdeorras. Esta vía, de cerca de 5,6 km de 

lonxitude, servirá como variante ao núcleo urbano do Barco, procurando reducir o fluxo de 

tráfico que atravesa esta área, sobre todo os vehículos pesados, que teñen aquí un forte impacto 

e, por outro lado, mellorar as comunicacións de toda a comarca de Valdeorras. 

O proxecto aprobado prevé a construción de 10 estruturas: 5 viadutos, 4 pasos superiores e un 

paso inferior, onde destaca a ponte sobre o río Sil de 490 metros de lonxitude e o túnel de 490 

metros de lonxitude baixo o monte de O Serro. Tamén está previsto acondicionar un paseo 

peonil e ciclista segregado ao longo da N-536.  

 

 

Figura 42 - Trazado da nova vía de circunvalación do Barco de Valdeorras aprobada polo Goberno Central. Fonte: 
Ministerio de Fomento  

 

http://www.fomento.es/MFOMBPrensa/Noticias/Fomento-aprueba-el-proyecto-de-construcci%C3%B3n-de-la-/40920381-e3a4-430c-9320-6db711a779b5
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4.3. Rede peonil  

 

No ámbito deste traballo realizouse un levantamento exhaustivo da rede peonil no núcleo 

urbano do Barco de Valdeorras. 

Case a totalidade das rúas do núcleo urbano presentan paseos para peóns. Estes teñen distintas 

dimensións e firmes, mais dunha forma xeral presentan boa calidade de conservación. Existen, 

ademais, travesías soterradas, pasos aéreos e rúas “Zona 30” que completan a rede peonil. A 

única rúa peonil (Rúa San Amaro) permite o paso de vehículos para cargas e descargas. Hai que 

destacar tamén a presenza de pasos de peóns sobreelevados e pintados en cor diferenciada 

para mellor visibilidade e redución da velocidade. Na vía principal (N-536) os cruzamentos 

peonís fanse mediante semáforos. 

A presenza de escaleiras e outros obstáculos na rede (xardineiras, parquímetros, sinais de 

tráfico) son algúns dos problemas detectados, podendo nalgúns casos ser obxecto de 

corrección. 

 

Figura 43 - Exemplo de paso de peóns sobreelevado no núcleo urbano do Barco de Valdeorras 
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Figura 44 - Exemplo dos diferentes anchos e firmes dos paseos peonís no núcleo urbano do Barco de Valdeorras 

 

 

Figura 45 - Zona peonil (praza Lauro Olmo) con obstáculo peonil (escaleiras) 
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Figura 46 - Obstáculos á rede peonil no núcleo urbano do Barco de Valdeorras
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4.4. Rede ciclista 

 

Do punto de vista ciclista, non existe una rede propiamente dita. Si existe un conxunto de 

infraestruturas ligadas á circulación de bicicletas. 

En relación coas vías ciclistas, existen catro pequenos treitos que en total suman uns 900 metros. 

Están localizados xunto ao parque Malecón e úsanse sobre todo para actividades de lecer e/ou 

deporte. 

 

Existen, ademais, 7 locais de aparcamento de bicicletas que están espallados polo núcleo urbano 

e que se localizan xunto a instalacións municipais (deportivas, hospital, casa do concello). 

 

Figura 47 - Vía ciclista de O Barco de Valdeorras 
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Figura 48 – Aparcamento para bicicletas xunto ao Parque Malecón 

 

 

Figura 49 – Aparcamento para bicicletas xunto á Casa do Concello 
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A pesar de non existir un gran número de infraestruturas ciclistas, o concello do Barco de 

Valdeorras conta cun sistema público de préstamo de bicicletas. O sistema está composto por 4 

puntos de préstamo e 16 bicicletas: 

• POLIDEPORTIVO CALABAGUEIROS, Avenida Conde de Fenosa. 

• VILOIRA, Avenida Elena Quiroga. 

• SAN ROQUE, Avenida Florencio Delgado Gurriarán. 

• PLAZA ANDRÉS PRADA. 

O sistema funciona todos os días da semana, durante todo o ano7, e a súa utilización está 

limitada a 3 horas seguidas, debendo o usuario depositar a bicicleta prestada en calquera dos 

puntos de préstamo antes de que remate o tempo límite. 

 

Figura 50 - Local de préstamo de bicicletas públicas (BiciBarco) na Praza Andrés de Prada 

 

 

7 Horarios: de outubro a marzo (de 8:00 a 20:00); de abril a setembro (de 8:00 a 23:00). Non se presta o servizo os días 25 de decembro 
e 1 de xaneiro. 
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Os datos de utilización mostran que o número de usuarios se mantivo practicamente inalterado 

o último ano con aproximadamente 365 usuarios.  

 

 

Figura 51 - Número de usuarios do servizo de préstamo de bicicletas do Barco de Valdeorras 

 

En relación co número de préstamos, no período entre maio de 2016 e maio de 2017, 

rexistráronse 162 préstamos, que permite superar os 2 000 préstamos desde o inicio do servizo. 

 

Figura 52 - Número de préstamos do servizo de préstamo de bicicletas do Barco de Valdeorras 
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A análise horaria revela que, para o ano 2016, cerca do 30% dos 204 préstamos se concentraron 

na franxa horaria entre as 10 h e as 13 h. 

 

 

Figura 53 – Distribución horaria do número de préstamos do servizo de préstamo de bicicletas do Barco de 
Valdeorras durante o ano 2016 

 

En termos xeográficos, podemos observar que os locais de préstamo situados xunto ao 

Polideportivo de Calabagueiros e na Praza Andrés de Prada son os máis usados. 

 

 

Figura 54 - Número de viaxes rexistradas entre os locais de préstamo de bicicletas. Fonte: Concello 
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Figura 55 - Rede ciclista do concello do Barco de Valdeorras. Fonte: Concello 
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4.5 Oferta de estacionamento 

 

A xestión da oferta de estacionamento é un aspecto particularmente importante que hai que 

abordar nun plan de mobilidade sustentable, posto que o crecemento continuo do parque de 

automóbiles funciona como un desestabilizador do equilibrio entre a escaseza de espazo público 

para albergar eses vehículos, a necesidade de aumentar a capacidade das vías e, por outro lado, 

a necesidade de definir estratexias de desenvolvemento urbano e de mellora da calidade de vida 

dos cidadáns. 

A xestión da oferta de estacionamento debe ter en conta algúns mecanismos de control da 

oferta, en particular o control da tipoloxía dos lugares, das condicións de acceso a estes, da súa 

localización espacial e do pagamento como forma de promover a necesaria rotación. 

Os datos referentes á oferta de estacionamento na zona urbana do Barco de Valdeorras 

baseáronse no levantamento efectuado polo Concello. 

Na zona urbana do Barco de Valdeorras existen distintas tipoloxías de estacionamento 

dispoñible, tanto ao longo das arterias viarias como en forma de aparcadoiros.  

En relación cos aparcadoiros, o núcleo urbano conta con 10 estacionamentos públicos, todos 

eles gratuítos. En xeral, os parques situados no centro do núcleo urbano están prácticamente 

completos no período de maior uso. Existe, ademais, un aparcadoiro privado (zona dos xulgados) 

que é de pago e está dispoñible no horario de 9 h a 20 h. Conta con 75 prazas para automóbiles 

(unha delas destinada a persoas con mobilidade reducida) e catro prazas para motos. De acordo 

cos datos fornecidos, a súa utilización ronda os 40 vehículos por día. 
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Táboa 8 – Aparcadoiros existentes na zona urbana do Barco de Valdeorras 

DENOMINACIÓN CAPACIDADE LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS OCUPACIÓN8 

AG01 250 - 260 

Rua Conde Fenosa 

Rua Parque do 

Malecón 

GRATUITO - 3.900m2 

sen prazas 

delimitadas 

70-80% 

AG02 65 Parque do Malecón GRATUITO – 2.500m2 20-30% 

AG03 50 Estación ferroviária GRATUITO – 1.000m2 100% 

AG04 50 - 60 A. Santiago Melo Pison 

GRATUITO – 1.250m2 

sen prazas 

delimitadas 

5% 

AG05 

50 autom 

3 minusv. 

10 camions 

Rúa Castor Pérez Vega GRATUITO – 3.500m2 70-80% 

AG06 35-40 Av. Da Estación GRATUITO 100% 

AG07 40- 50 
Rua Parque do 

Malecón 

GRATUITO - sen 

prazas delimitadas 
100% 

AG08 35-40 Rúa Pontevedra 
GRATUITO - sen 

prazas delimitadas 
70-80% 

AG09 70 Viloira 

GRATUITO – 2.200m2 

sen prazas 

delimitadas 

50-60% 

AG10 15-20 Casa Rio Cigüeño GRATUITO 40-50% 

AP01 
75 autom. 

4 motos 
Xulgados 

PAGO – 9h-14h (1€); 
14h-20h (1€) 

55% 

 

En relación co estacionamento na rúa, existen dúas zonas dentro do núcleo urbano (Z1 e Z2) 

onde o estacionamento é de pago (O.R.A.). Actualmente a “zona azul” (Z1) conta con 397 prazas 

e, de acordo coa empresa xestora, a taxa de ocupación media anual rolda o 50-60%. A “zona 

verde” (Z2) está destinada a residentes. Actualmente conta con 61 usuarios con tarxeta 

identificativa. 

 
8 Ocupación media no período máis utilizado 
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Figura 56 - Identificación das zonas de estacionamento que aplican tarifa na zona urbana do Barco de Valdeorras 
Fonte: O Barco de Valdeorras 

 

Táboa 9 – Horarios e tarifas do estacionamento nas rúas da zona urbana do Barco de Valdeorras Fonte: O Barco de 
Valdeorras 

 HORARIO TARIFA 

Zona Azul Luns a venres 10:00-14:00 e 16:30-20:30 

Sábados 10:00-14:00 

Domingos e festivos - Gratuíto 

25 min – 0,20 € 

125 min – 1,20 € 

Fraccións intermedias – 0,05 € 

Zona Verde --- Tarifa para residentes – 33 €/ano 

 

En canto a outros tipos de estacionamento hai que destacar: 

• Zonas reservadas a algúns servizos públicos (policía local, RENFE, urxencias, médicos); 

• Zonas de carga e descarga próximas a zonas comerciais9; 

• Prazas de estacionamento reservadas para persoas con mobilidade reducida, nas 

inmediacións das principais instalacións públicas; 

• Áreas destinadas a taxis, en tres zonas distintas (hospital, estación de tren e xulgados) 

cun total de 11 prazas. 

 

Por último, cómpre sinalar que durante os traballos de recollida da información foi posible 

detectar lugares de estacionamento ilegal nos que, aínda que contaban con sinalización 

adecuada, esta non se estaba a cumprir, debendo, para iso, aumentar os controis. 

 
9 Zona de carga e descarga de luns a venres 8:00-14:00 e 16:30-18:30 e sábado 8:00-14:00 

http://oraconcellodobarco.com/
http://oraconcellodobarco.com/
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Figura 57 – Aparcadoiros na zona urbana do Barco de Valdeorras 
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Figura 58 – Estacionamento nas rúas da zona urbana do Barco de Valdeorras 
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Figura 59 – Outros tipos de estacionamento na zona urbana do Barco de Valdeorras
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Figura 60 – Exemplo de zonas de estacionamento no Barco de Valdeorras Arriba á esquerda: Estacionamento 
destinado a residentes; estacionamento reservado á policía local; estacionamento O.R.A. delimitado en cor azul. 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

Neste capítulo preténdese definir o diagnóstico do Plan de Mobilidade Sustentable do Barco de 

Valdeorras, tendo en conta a caracterización da mobilidade do concello, presentada nos 

capítulos anteriores, e nos obxectivos do Concello para este plan. 

A título de conclusión, indícanse os principais puntos que cómpre destacar: 

• No municipio do Barco de Valdeorras existe un sistema específico de transporte escolar 

que conecta os principais centros de ensino cos lugares máis próximos das vivendas dos 

alumnos, que actualmente acepta o transporte da comunidade en xeral. O transporte 

de media/longa distancia son o tren (liña León – Coruña) e os servizos diarios de 

transporte por estrada ata a capital da provincia (Ourense) e os principais núcleos 

urbanos galegos. 

• A N-536 é a principal vía do núcleo urbano e a que máis problemas de conxestión 

carrexa. Estas sobrecargas débense, en gran medida, ao cruzamento cara aos concellos 

veciños, e posúen a agravante de ter un compoñente elevado de vehículos pesados. O 

proxecto aprobado para a construción da circunvalación do Barco poderá reducir este 

problema. 

• De maneira xeral, o núcleo urbano está ben servido de infraestruturas peonís, como 

corrobora o feito de que practicamente todas as vías posúen paseos que, en xeral, están 

ben dimensionados e en boas condicións. Hai, así e todo, determinados obstáculos que 

se deben minimizar/eliminar, como son os desnivelamentos no paseo xunto á estación 

de trens e os accesos, a través da Av. Marcelino Suárez, ás prazas Príncipe de Asturias e 

José Otero. Na zona do casco vello hai conflitos entre a circulación peonil e circulación 

de automóbiles que é preciso reducir e/ou eliminar garantindo a máxima seguridade e 

confort dos distintos intervenientes. 

• A existencia dun sistema público de bicicletas compartidas é unha plusvalía para o 

concello. A pesar de que os números de utilización son relativamente baixos (204 usos 

no ano 2016), a orografía suave do núcleo urbano e distancia máxima de 2-3 km dos 
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diferentes núcleos atractores poden utilizarse para potenciar a utilización deste medio 

de transporte nos desprazamentos diarios.  

• O estacionamento no núcleo urbano do Barco está estruturado en dúas zonas con tarifa 

O.R.A., unha de duración limitada e outra destinada a residentes. Existen, ademais, unha 

zona máis periférica gratuíta e varios aparcadoiros gratuítos dispersos polo territorio. 

Aínda que non sexa común, detectáronse algunhas zonas onde o estacionamento 

ilegal/abusivo é unha realidade, sendo necesario adoptar medidas que eliminen este 

tipo de estacionamento. A existencia de lugares destinados ben a persoas con 

discapacidade motriz cerca dos principais servizos municipais, ben a cargas e descargas 

é tamén un sinal positivo de ordenamento do estacionamento.  
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5.1 Análise DAFO 

 

PUNTOS FORTES PUNTOS FEBLES OPORTUNIDADES AMEAZAS 

A estación de tren do Barco localízase no núcleo urbano. 

A estación de tren do Barco ten conexións coas principais 

cidades de Galicia e España. 

Reducida dispoñibilidade de horarios para viaxes 

intermunicipais mediante os transportes por estrada. 

Fondos comunitarios prevén investimentos nas redes de 

transportes colectivos por estrada e introdución de novas 

tecnoloxías para a súa xestión e información ao público.  

A necesidade de garantir a sustentabilidade económica dos 

transportes poderá diminuír a calidade dos servizos ou 

mesmo poñer en perigo a súa creación/existencia (sobre todo 

transportes por estrada). 

A existencia dun conxunto de estradas que proporcionan boa 

accesibilidade ao municipio. 

Ordenamento do estacionamento cunha zona de 

estacionamento limitado de pago e unha zona para 

residentes. Existencia de lugares destinados á carga e 

descarga cerca dos comercios e de lugares para persoas con 

discapacidades motrices cerca dos principais servizos 

municipais. 

Grande fluxo de tránsito de vehículos sobre todo no eixo 

central do núcleo urbano (N-536). Unha parte significativa 

deste tráfico é de vehículos pesados. 

Predominancia da utilización do transporte individual nos 

desprazamentos diarios. 

A existencia de diversos aparcadoiros gratuítos no núcleo 

urbano carrexa un maior número de vehículos e a 

consecuente conxestión. 

A construción da nova vía de conexión entre a N-120 e a N-

536 (Circunvalación do Barco) poderá reducir o tráfico no 

núcleo urbano. 

 

O modo peonil é o segundo modo máis utilizado no 

municipio para os desprazamentos ao traballo e o máis usado 

nos desprazamentos ao lugar de estudo. 

A maioría das principais instalacións e servizos distan menos 

de 1 km entre si. 

A orografía suave da vila é propicia ao uso dos modos suaves. 

Existencia dun sistema público de aluguer de bicicletas. 

Nalgúns puntos, a degradación do firme ou a existencia de 

obstáculos diminuíu e/ou limita o desprazamento a través do 

modo peonil. 

Algunhas descontinuidades na rede peonil non contribúen ao 

aumento da utilización do modo peonil, e condicionan o 

desprazamento de persoas de mobilidade reducida. 

A existencia de rúas no centro histórico, algunhas de 

dimensión reducida e de utilización frecuente polos peóns, 

nas que se permite a circulación de automóbiles. 

Cantidade reducida de locais de aparcamento de bicicletas. 

Practicamente non existen infraestruturas dedicadas a 

bicicletas (vías segregadas ou sinalización de vías de 

coexistencia).  

As axudas comunitarias consideran a promoción dos modos 

suaves como unha das medidas clave no ámbito da 

mobilidade sustentable. 

A falta de cultura ciclista reduce a percepción de seguridade 

cando se comparte a vía de circulación, condicionando a 

escolla da bicicleta como modo de transporte que utilizar. 
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ANEXOS I 

Anexo I.1 – Enquisa de mobilidade aos usuarios de automóbil 

ENTREVISTADOR: _____________________________________________________________ 

Nº ENQUISA: __________________ DATA: _____/_____/________ HORA: _______: _______ 

ENDEREZO/DIRECÇÃO ONDE SE REALIZOU O QUESTIONÁRIO: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

PARTE I – DATOS XERAIS ORIXE-DESTINO (para todos os enquisados) 

 

1. Orixe de Viaxe (Enderezo ou Rúa ou Parroquia e Concello) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Destino de Viaxe (Enderezo ou Rúa ou Parroquia e Concello) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Motivo de Viaxe 

Casa-estudo .......... 1  Casa-traballo .......... 2  Profesional………….3 

Turismo/Ocio ....... 3  Compras……………….. 4  Servizos …………….. 5 

Outro ______________________________________________________________________ 

 

4. Duración de Viaxe 

Menos de 15min ...............1    entre 15 e 30min ........................... 2 

Entre 30 e 45min ............. 3   entre 45 e 60min ........................... 4 

Entre 60 e 90min ………….. 5    máis de 90min ……………………..……..6 

 

5. Número de pasaxeiros 

Só o condutor .................................... 1  O condutor e un pasaxeiro..........2  

O condutor e máis de 1 pasaxeiro........ 3  

 

6. Idade do condutor 

De 18 a 24 anos .......... 1   de 45 a 54 anos .......... 4 

De 25 a 34 anos .......... 2   de 55 a 64 anos .......... 5 

De 35 a 44 anos .......... 3   65 anos ou máis ......... 6 

 

7.  Xénero do condutor 

Masculino .......... 1    Feminino .................... 2  
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PARTE II – CARACTERISTICAS DO ENQUISADO (Para os enquisados con orixe 

e/ou destino en O Barco de Valdeorras) 
 

8. Familia (resposta múltiple. Nº de adultos e nº de nenos) 

Un adulto…………………..…..1    Ningún neno………………………1 

Dous adultos………………..….2    Un neno………………..…………..2 

Tres adultos…………………....3    Dous nenos………………………..3 

Catro adultos ou mais……..4    Tres ou máis nenos………..…..4 

 

9. Nivel de estudos 

Primer grao……………1 

Segundo grao…….2 

Terceiro grao………...3 

 

10. Ocupación 

Ocupado…………………………………………………………………………………………………………..………..…………. 1 

Xubilado/Pensionista……………………………………………………………………………………….…….……….……. 2 

Parado (traballaron antes) …………………………………………………….……………………………………….….... 3 

Parado (buscan primeiro emprego) …………………………………………………………………………..…………. 4 

Estudante………………………………………………………………………………………………………………………….….. 5 

Tarefas do fogar………………………………………………………………………….……………………………………...… 6 

Outra ______________________________________________________________________ 

 

11. Rendimento mensual da familia 

No ten rendimentos…………1   Menor ou igual a 300€……….………2 

Entre 301 e 600€…………………3   Entre 601 e 900€……………………….4 

Entre 901 e 1500€………..…….5   Entre 1501 e 3000€……………………6 

Máis de 3000€…………………….7   No sabe/reponde……………..…..…..9 

 

12. Propiedade do vehículo 

Proprio…………………………………………1  Alugado……………………….…………….2 

Empresa………………………………………3  Carsharing………………….……………..4 

Outras respostas______________________________________________________________ 

 

13. Aparcamento no lugar de destino 

Aparcamento privado ......................1    Aparcamento público (pago) .... 2 

Aparcamento público gratis ............. 3   

 

14. O automó bil é o medio de transporte que normalmente usa nas súas viaxes? 

Si…………….1   No…………….2 

 

Se contestou “no” continúa coa pregunta 18  
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15. Motivos para elixir o coche (resposta  múltiple. Máximo dous) 

Maior velocidade…………………………………………………………………………………….….1 

Maior comodidade……………………………………………………………………………………..2 

Menor custo……………………………………………………………………………………………….3 

Ausencia de alternativas (ausencia de transporte público axeitado)…………..4 

Condicións meteorolóxicas adversas……………………………………………………………5 

Outro (especificar)______________________________________________________________ 

 

16. Que farías para comezar a usar o Transporte Público (resposta múltiple. Máximo dous) 

Mellor cobertura na área de residencia…………………….…….1 

Mellor cobertura na área de traballo…………………………..….2 

Maior dispoñibilidade de horarios…………………………………..3 

Mellora no confort do transporte…….…………………………….4 

Mellora das condicións de confort nas paradas……..……….5 

Redución do tempo de viaxe…………………………………………..6 

Ausencia de aparcamento gratuíto………………………..……….7 

Mellora das conexións entre medios de transporte……..…8 

Horas de traballo flexibles…………………………….…………………9 

Outro…………………………………………………………………………...10 

Nada me cambiaría……………………………………………………..11 

 

16.1 Se responde outro, diga cal: 

________________________________________________________________________ 

 

17. O que levaría a elixir a bicicleta como un modo de transporte (resposta  múltiple. Máximo 

dous) 

Existencia de infraestutura dedicada……………………………………………………………..……………….….…1 

Existencia de infraestruturas de apoio para os ciclistas no lugar de traballo (estacionamento, 

estación de servizo/mantemento, etc.)……………………………………………………………………………..….2 

Mantemento axeitado das infraestruturas existentes…………………………………………………………...3 

Outro….………………………………………………………………………………………………………………………………….4 

Nada me faría elixir a bicicleta…………………………………………………………………………………………….….5 

 

17.1 Se responde outro, diga cal: 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Que outros medios de transporte utilizas nas tuas viaxes diarias? 

A pé……………………………………………….1  Bicicleta…………………………………………2 

Autobús    ………………………………………3  Tren       ………………………………………..4 

Moto……………………………………………..5  Máis nenhuma………………………………..6 

Outro______________________________________________________________________ 
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18.1 Se responde outro, diga cal: 

___________________________________________________________________________ 

 

19. Por que elixes este medio de transporte (resposta  múltiple. Máximo dous) 

Maior velocidade…………………………………………………………………………………….….1 

Maior comodidade……………………………………………………………………………………..2 

Menor custo……………………………………………………………………………………………….3 

Ausencia de alternativas…………………………………………………………………………….4 

Motivos familiares………………………………………………………………………………………5 

Outro________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo I.2 – Datas e horarios das contaxes de tráfico 

PUNTO OPERADOR DATA PERÍODO 

0 

Concello 01/06/2017 8:40-8:55 h 

Concello 21/06/2017 11:44-11:59 h 

Concello 01/06/2017 14-14:15 h 

Policía Local 04/06/2017  

Policía Local 20/06/2017 17:15-17:30 h 

Policía Local 20/06/2017 21-21:15 h 

1 

Concello 01/06/2017 8:25-8:40 h 

Concello 21/06/2017 11:44-11:59 h 

Concello 01/06/2017 13:40-13:55 h 

Policía Local 31/05/2017 19.45-20h 

Policía Local 01/06/2017 19.45-20h 

Policía Local 01/06/2017 17-17.15h 

Policía Local 10/06/2017 17.40-17.55h 

Policía Local 21/06/2017 17:45-18h 

Policía Local 21/06/2017 21:15-21:30 h 

2 

Concello 02/06/2017 8:15-8:30 h 

Concello 23/06/2017 11:05-11:20 h 

Concello 02/06/2017 13:20-13:35 h 

Policía Local 11/06/2017 9-9.15h 

Policía Local 29/05/2017 18.15-18.30h 

Policía Local 08/06/2017 18-18.15h 

Policía Local 22/06/2017 18- 18:15 h 

Policía Local 22/06/2017 21:15-21:30 h 

3 

Concello 31/05/2017 9:25-8:40 h 

Concello 31/05/2017 13:25-13:40 h 

Concello 27/06/2017 12:22-12:37 

Policía Local 04/06/2017 9.30-9.45h 

Policía Local 11/06/2017 13.30-13.45h 

Policía Local 24/06/2017 15:15-15:30 h 

Policía Local 05/06/2017 17.15-17.30h 

Policía Local 26/06/2017 19:45-20h 

4 

Concello 24/05/2017 8:45-9h 

Concello 23/05/2017 11:45-12h 

Concello 07/06/2017 13:45-14h 

Policía Local 27/05/2017 0-0.15h 

Policía Local 06/06/2017 19.25-19.40h 

Policía Local 27/06/2017 21-21:30 h 

5 

Concello 24/05/2017 8:30-8:45 h 

Concello 24/05/2017 8:15-8:30 h 

Concello 06/06/2017 11:40-11:55 h 

Concello 23/05/2017 14:02-14:17 h 
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PUNTO OPERADOR DATA PERÍODO 

Concello 23/05/2017 14:17-14:32 h 

Policía Local 09/06/2017 18.20-18.35h 

6 

Concello 30/05/2017 9:10-9:25 h 

Concello 08/06/2017 11-11:15 h 

Concello 26/05/2017 14:10-14:25 h 

7 

Concello 30/05/2017 8:30-8:45 h 

Concello 08/06/2017 11:15-11:30 h 

Concello 29/05/2017 13:21-13:36 

Policía Local 27/05/2017 9-9.15h 

8 

Concello 30/05/2017 8:50-9:05 h 

Concello 08/06/2017 11:30-11:45 h 

Concello 29/05/2017 13:36-13:51 h 

Policía Local 27/05/2017 19-19.15h 

Policía Local 03/06/2017 9-9.15h 

Policía Local 10/06/2017 9-9.15h 

9 

Concello 30/05/2017 9:30-9:45 h 

Concello 20/06/2017 11:30-11:45 h 

Concello 29/05/2017 14-14:05 h 

Policía Local 04/06/2017 17.35-17.50h 

Policía Local 11/06/2017 17.15-17.30h 

Policía Local 30/05/2017 17.15-17.30 

10 

Concello 24/05/2017 9-9:15 h 

Concello 05/06/2017 10:45-11h 

Concello 23/05/2017 13:28-13:45 h 

11 

Concello 02/06/2017 8:30-8:45 h 

Concello 26/06/2017 11:10-11:25 h 

Concello 02/06/2017 14-14:15 h 

12 

Concello 02/06/2017 8:05-8:20 h 

Concello 26/06/2017 11:10-11:25 h 

Concello 02/06/2017 13:45-14h 

Policía Local 02/06/2017 19.45-20h 

Policía Local 09/06/2017 21.20-21.35h 

13 

Concello 31/05/2017 8:45-9h 

Concello 27/06/2017 12-12:15 h 

Concello 31/05/2017 13:45-14h 

Policía Local 07/06/2017 20.45-21h 

14 

Concello 29/05/2017 9:10-9:25 h 

Concello 16/06/2017 11:20-11:35 h 

Concello 26/05/2017 13:15-13:30 

Policía Local 27/05/2017 13-13.15h 

Policía Local 28/05/2017 9-9.15h 

Policía Local 28/05/2017 13.15-13.30h 

Policía Local 03/06/2017 13-13.15h 



 

 

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS  

CARACTERIZACIÓN E DIAGNÓSTICO 

94 

PUNTO OPERADOR DATA PERÍODO 

Policía Local 10/06/2017 13-13.15h 

Policía Local 10/06/2017 20-20.15h 

Policía Local 05/06/2017 21-21.15h 

15 

Concello 29/05/2017 8:51-9:06 h 

Concello 05/06/2017 11:20-11:35 h 

Concello 26/05/2017 12:53-13:08 h 

Policía Local 11/06/2017 21-21.15h 

Policía Local 02/06/2017 4-4.15h 

16 

Concello 24/05/2017 9:30-9:45 h 

Concello 09/06/2017 11:40-11:55 h 

Concello 30/05/2017 13-13:15 h 

Policía Local 28/05/2017 18.45-19h 

Policía Local 08/06/2017 21.15-21.30h 

17 

Concello 29/05/2017 9:30-9:45 h 

Concello 09/06/2017 12-12:15 h 

Concello 26/05/2017 13:37-13:52 

Policía Local 06/06/2017 21-21.25h 

18 

Concello 01/06/2017 9-9:15 h 

Concello 20/06/2017 11:13-11:27 h 

Concello 30/05/2017 13:25-13:40 h 

Policía Local 03/06/2017 19-19.15h 

Policía Local 07/06/2017 18.40-18.55h 
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Anexo I.3 – Instalacións no núcleo urbano 

DEPORTIVO  ACCIÓN SOCIAL 

Pistas Deportivas Malecón 1  Casa de Río Cigueño - Centro Comarcal 24 

Estadio Municipal de Calabagueiros 2  Residencia Terceira Idad Virgem de 
Fátima 

25 

Pavillión Polideportivo (Calabagueiros) 3  Centro Social 26 

Piscinas Municipais 4  CULTURAL 

Pavillión Vello de Deportes 5  Teatro Lauro Olmo e Conservatorio 27 

Piscina Climatizada 6  Biblioteca Delgado Gurriarán 28 

Pistas Deportivas (Calabagueiros) 7  Casa da Xuventude 29 

Pista Deportiva de Fútbol (Campiño) 8  SERVIZOS 

Pista Deportiva (Casas Baratas) 9  Casa do Concello 30 

Pista Deportiva (Chao) 10  Edificio Municipal de Usos Múltiples 31 

Pista Deportiva (Ceramica) 11  Casa Grande de Viloira - Xunta da Galicia 32 

Pista Deportiva (Salgueiral) 12  Delegación de Facenda 33 

ENSINO  Rexistro de Propriedade 34 

Escola Infantil Municipal 13  Seguridade Social - INSS 35 

IES Martaguisela 14  Correos e telégrafos 36 

IES Lauro Olmo 15  Xulgados 37 

CEIP Condesa de Fenosa 16  TRANSPORTE 

CEIP Julio Gurriarán 17  Estación de tren 38 

CEIP Otero Pedrayo 18  Estación de autobuses 39 

Colexio Divina Pastora 19  OUTROS 

Centro de Formación e Recuros - CEFORE 20  Policial Local 40 

SAUDE  Garda Civil 41 

Hospital Comarcal Valdeorras 21  Protección Civil 42 

Centro de Saúde 22  Edificio Sindical 43 

Cruz Vermella 23    
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Figura 61 - Instalacións no núcleo urbano 
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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. 
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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). 



 

36 

 

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. 
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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. 
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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). 
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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 

Empresas reguladoras dos 

Aparcadoiros 

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. 
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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

