ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REVISIÓN
DA ESTRATEXIA DE MOBILIDADE E APOIO
NA ACTUALIZACIÓN E REDACCIÓN DO
PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
(En desenvolvemento da adxudicación do Concello de Pontevedra: Núm.
Expdte.: 2021/DOCCMV4/001687)

1

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DO
CONCELLO DE PONTEVEDRA

COORDINACIÓN E ASISTENCIA TÉCNICA
Fernando Nebot Beltrán

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
(VIATOBEN SL)

DIRECCIÓN DO PLAN
Jesús Gómez Viñas

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
D. X. Área de Mobilidade

EQUIPO REDACTOR
Concello de Pontevedra
Xosé Manuel Tato Camino

Licenciado en dereito
D.X. Área de Urbanismo e Servizos Xerais

Daniel Macenlle Díaz

Licenciado en dereito
D.X. Área de Protección Cidadá

Santiago N. López Fontán

Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
Técnico Superior Espazos Públicos

1

ÍNDICE
DIAGNÓSTICO .................................................................................................. 5
1.
PREÁMBULO ............................................................................................ 6
2.
MARCO XERAL E ASPECTOS REGULADORES .................................... 9
2.1. Reflexións sobre as relacións económicas, o transporte e a sostibilidade.
Economía circular............................................................................................... 9
2.2. Reflexións sobre a planificación do territorio e a planificación urbana, o
transporte e a mobilidade ................................................................................. 11
2.3. Marco regulador ...................................................................................... 12
2.4. Desenvolvemento e crecemento urbano ................................................. 17
3.
CRECEMENTO URBANO....................................................................... 24
3.1. Proxectos sectoriais de equipamentos de incidencia supramunicipal ..... 30
4.
DE 1999 A 2020: O CAMBIO TOTAL DO DESEÑO DO ESPAZO
PÚBLICO, DO SEU USO E DA MOBILIDADE CIDADÁ .................................. 32
4.1. Claves que permitiron o cambio radical do espazo público no Concello de
Pontevedra e aproximación á situación actual. ................................................ 32
4.2. Unha diminución radical dos volumes de tráfico motorizado e un cambio
total da distribución modal a favor da marcha a pé .......................................... 39
4.2.1.
A anulación dos circuítos de paso polas zonas sensibles ................. 40
4.2.2.
O estacionamento ............................................................................. 43
4.2.3.
Redución do tráfico motorizado na cidade ........................................ 51
4.2.4.
Diminución das demoras vencelladas aos atascos ........................... 57
4.2.5.
Incremento substancial da velocidade media de circulación dos
vehículos motorizados ...................................................................................... 58
4.3. A progresiva redución dos límites máximos de velocidade de circulación e
a extensión destes a máis áreas do municipio ................................................. 59
4.4. Actuacións selectivas para ir reducindo a preeminencia do vehículo
motorizado privado no viario público a favor das persoas e da marcha a pé ... 62
4.4.1.
Defectos, problemas e incertezas detectados ................................... 67
4.5. O aumento da seguridade viaria como consecuencia da política de
mobilidade do Concello e influencia dos redutores de velocidade (pasos de
peóns sobreelevados) sobre a taxa de accidentalidade ................................... 70
4.5.1.
A evolución da accidentalidade no Concello de Pontevedra ............. 70
4.5.2.
Unha política de control e policial acorde co obxectivo de reducir as
infraccións e aumentar a seguridade viaria ...................................................... 74
4.6. A mobilidade escolar: síntoma dun cambio radical no espazo público e da
instauración dunha mobilidade amable ............................................................ 82
4.7. A loxística urbana .................................................................................... 89
4.8. Unha distribución modal reflexo do éxito e da consolidación da política
adoptada e das medidas aplicadas .................................................................. 90
2

4.8.1.
As bicicletas, a súa circulación e o seu estacionamento ................... 94
4.9. Unha importante redución da contaminación como consecuencia da
significativa diminución do tránsito motorizado ................................................ 99
4.9.1.
Pontevedra. Efecto PO2. Calidade do aire ...................................... 101
4.9.2.
Pontevedra. Efecto PO2. Contaminación acústica .......................... 111
4.10. Rede de corredores verdes ................................................................... 122
4.11. A redución do tráfico vehicular ao tráfico necesario, consecuencia e base
da política de transporte levada a cabo en Pontevedra ................................. 130
4.11.1. O coche eléctrico: como en todo novo proceso hai que pasar da
proposta ilusionante pero acrítica á constatación das súas limitacións, para
recoñecer precisamente as súas potencialidades .......................................... 132
4.11.2. Os actuais distintivos ambientais da DXT para clasificar os vehículos,
e sobre os que inicialmente se basea o acceso ás ZBE, están suxeitos a revisión
e discrepancia ................................................................................................ 144
5.
PRINCIPAIS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO NO VIARIO URBANO
150
5.1. Listado de actuacións no viario ............................................................. 150
5.2. Plano do conxunto de intervencións no viario da capital no marco da
mobilidade amable ......................................................................................... 151
6.
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E APLICACIÓN DO MELLOR
COÑECEMENTO DISPOÑIBLE..................................................................... 156
7.
A PARTICIPACIÓN CIDADÁ E A IMPLICACIÓN VECIÑAL NA
CONSTRUCIÓN DO MODELO PONTEVEDRA DE REINVENCIÓN E
REDESEÑO DO ESPAZO PÚBLICO ............................................................. 162
8.
PONTEVEDRA: PREMIADA E RECOÑECIDA POR TODO O MUNDO
167
8.1. Premios e recoñecementos ................................................................... 167
8.2. A difusión e divulgación nos medios de comunicación internacionais do
Modelo Pontevedra ........................................................................................ 167
9.
LISTA DE PUBLICACIÓNS ................................................................... 169
ALTERNATIVAS SOBRE AS ZONAS DE BAIXAS EMISIÓNS...................... 172
10. IR ALÉN DO CONCEPTO DE ZONAS DE BAIXAS EMISIÓNS. A CIDADE
DE TRÁFICO REDUCIDO.............................................................................. 173
10.1. Non crear guetos de saúde. Non crear guetos de aire “puro” só no centro
das cidades. ................................................................................................... 175
10.1.1. Cumprimento e colaboración do Concello de Pontevedra en relación co
estipulado sobre os puntos de recarga eléctrica da Lei de Cambio Climático e
Transición Ecolóxica ...................................................................................... 176
10.2. Análise de alternativas para as Zonas de Baixas Emisións en Pontevedra.
Posibles alternativas ...................................................................................... 180
10.2.1. Análise da alternativa 0 ................................................................... 182
10.2.2. Análise da alternativa 1 ................................................................... 182
3

10.2.3. Análise da alternativa 2 ................................................................... 182
10.2.4. Análise da alternativa 2b ................................................................. 182
10.2.5. Análise da alternativa 3 ................................................................... 183
10.3. Comparación de alternativas ................................................................. 183
10.3.1. Enfoque xeral .................................................................................. 183
10.3.2. Pontevedra en relación con outros casos e alternativas ................. 183
10.3.3. Alternativa proposta......................................................................... 186
CONCLUSIÓNS: OBXECTIVOS .................................................................... 189
11. OBXECTIVOS XERAIS ......................................................................... 190
12. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS .............................................................. 212
ANEXOS ........................................................................................................ 215
1.
'FOR ME, THIS IS PARADISE' ............................................................. 216
2.
ESTUDO DE DEMANDA DE MOBILIDADE NA ZONA PERIURBANA E
PROPOSTA TAD ........................................................................................... 221
3.
RELACIÓN DE PASOS DE PEÓNS E PASOS DE PEÓNS
SOBREELEVADOS ....................................................................................... 222
4.
ACCESO A ARQUIVOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ............... 226
5.
LISTADO DE ACTUACIÓNS NO VIARIO ............................................. 227
6.
ALGUNHAS REFERENCIAS NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INTERNACIONAIS ......................................................................................... 243

4

DIAGNÓSTICO
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1. PREÁMBULO
A mobilidade e o sector do transporte están no eixo central das políticas públicas
territoriais, máxime na contorna das áreas urbanas, que é onde cada vez en
maior medida se concentra a actividade e a demanda de mobilidade. A Unión
Europea é unha das zonas máis urbanizadas do mundo; máis do 70% da
poboación europea vive en zonas urbanas, e esta porcentaxe ascenderá ata o
80% en 20501. É nesas zonas urbanas onde se manifestan maiores incrementos
da mobilidade.
Nas tarefas ligadas á planificación da mobilidade identificouse a necesidade de
agrupar os distintos esforzos competenciais e estruturar as políticas de
investimento, co obxecto de enlazar dunha forma máis harmónica e intermodal
os distintos sistemas e servizos e acomodar os novos modelos de prestación de
servizos que se abren co continuo avance tecnolóxico. Gran parte dos plans máis
recentes foron orientados para esta nova estrutura na que se conxugan dentro
dunha mesma programación as infraestruturas e os servizos, e se avanza na
necesidade de mantemento, de completar as sinerxías existentes e dunha mellor
regulación.
Convén engadir que a normativa reguladora debe iniciar este novo camiño de
avance, de maneira que integre parte das necesidades e harmonice gran parte
dos instrumentos de planificación, identificando e acomodando os novos
modelos que o desenvolvemento tecnolóxico pon na orde do día. Nos Plans de
Mobilidade Sostible, e no ámbito urbano nos PMUS, a referencia normativa
limítase na actualidade á Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostible,
que esixe a adopción de PMUS naqueles concellos que queiran contar con
subvencións estatais ligadas á mobilidade, establecendo uns contidos mínimos
que deben estruturar estes plans. Recentemente a Lei 7/2021, de 20 de maio,
de cambio climático e transición enerxética, impón a obriga de que as cidades
de máis de 50.000 habitantes adopten antes de 2023 plans de mobilidade urbana
sostible que introduzan medidas de mitigación que permitan reducir as emisións
derivadas da mobilidade, entre elas, a creación de zonas de baixas emisións.
Por outro lado, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
(MITMA) está a elaborar o Proxecto de Lei de Mobilidade Sostible e
financiamento do transporte.
Na actualidade, o 92% dos municipios de máis de 50.000 habitantes sumáronse
á planificación da mobilidade, acadándose un cambio de tendencia e unha
maior concienciación con respecto á súa importancia na planificación integral
do desenvolvemento.

Extráctanse ideas forza do Pacto de Ámsterdam, en resposta a unha política para implantar a
Axenda Urbana Europea.
1
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Estado de elaboración de PMUS en municipios españois con máis de 15.000 habitantes.

Esta evolución refórzase aínda pola necesidade de transformar o modelo de
crecemento económico e adaptalo a un crecemento sostible que persiga o uso
adecuado dos recursos, onde a mobilidade xoga un papel preponderante, xa que
é un dos principais focos do consumo enerxético e do consumo de enerxías
fósiles, e responsable da emisión de gases nocivos e de efecto invernadoiro.
É por isto que en todos os plans e estratexias reitoras se incorporou como
obxectivo, dunha ou doutra maneira, a transformación da mobilidade de forma
que concentre tecnoloxías máis limpas, e que tanto a súa materialización como
o seu crecemento estean dirixidos pola maior sostibilidade.

Distribución modal no transporte interior. Fonte:
https://observatoriotransporte.mitma.es/movilidad

Este proceso vén marcado desde a Axenda 2030 da ONU, que incorporou un
obxectivo propio para o desenvolvemento máis sostible das cidades, o ODS11,
que se estrutura dentro da axenda urbana europea e que descansa sobre tres
piares da política europea: unha mellor regulación, un mellor financiamento,
investimento e fomento, e un mellor coñecemento. Tal como se declara a través
do Pacto de Ámsterdam, a axenda urbana debe estar en consonancia coa
Axenda 2030 das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Sostible, e
especialmente co obxectivo n.º 11 de facer as cidades máis inclusivas e seguras,
7

resilientes e sostibles, como parte dos procesos do Hábitat III.
A axenda urbana europea identifica as seguintes liñas de traballo ou prioridades:
1) inclusión de inmigrantes, 2) calidade do aire, 3) pobreza urbana, 4) vivenda,
5) economía circular, 6) traballo e economía urbana, 7) adaptación climática e
infraestruturas verdes, 8) transición enerxética, 9) uso sostible do solo, 10)
mobilidade urbana, 11) transición dixital, 12) innovación e contratación pública
responsable.
A Axenda Urbana Española recolle este mandato e articula parte dos obxectivos
estratéxicos a desenvolver desde as autoridades locais, incentivando unha
coordinación das medidas a impulsar desde os plans e a acción municipal. Entre
estas medidas destaca a mellora da mobilidade, que se recolle dentro do seu
obxectivo estratéxico n.º 5 para favorecer a proximidade e a mobilidade
sostible.
Polo tanto, os plans de mobilidade urbana sostible configúranse como
ferramentas básicas, abertas, participativas e dinámicas no obxectivo de
acadar unha mellor mobilidade urbana e, en consecuencia, unha mellor calidade
de vida, tendo que ofrecer un marco adecuado para garantir o crecemento
sostible e coordinar medidas para a recuperación do espazo público, en
consonancia co resto dos instrumentos de planificación estratéxica da
mobilidade e territoriais.
Pontevedra xa conta cunha ampla experiencia na planificación e na
definición de políticas de mobilidade orientadas para a mellora da calidade de
vida e a sostibilidade, e articula esta acción a través dos distintos programas de
acción municipais, que se apoian e referendan de xeito recorrente nunha
planificación en continua evolución e que se adapta aos continuos avances.
Destacan neste proceso os fitos recollidos nos documentos do Plan de tráfico de
1996, xa obsoleto porque o modelo de cidade era e estaba pensado para a
circulación rodada, e o máis recente Plan de Tráfico e Mobilidade de 2011, que
se adapta e recolle unha planificación acorde co novo modelo de cidade, e que
é o documento que se pretende actualizar a través do presente
procedemento como elemento integrador das liñas de acción acometidas polos
distintos programas municipais.
Actualmente, o Concello de Pontevedra está nas últimas fases de elaboración
dun estudo de demanda de mobilidade no marco das análises para a prevista
implantación do transporte a demanda (TAD), no que se inclúe a realización
dunha ampla enquisa que permitiu coñecer as características da mobilidade
municipal no momento actual.2

2

Para maior información sobre Pontevedra en temas relacionados coa cohesión social, os
aspectos económicos, o mercado laboral, o turismo, os indicadores de posicionamento, etc.,
pode consultarse a publicación Observatorio Urbano de Pontevedra. Informe socioeconómico
2021.
Concellaría
de
promoción
económica.
Concello
de
Pontevedra.
https://www.pontevedra.gal/publicacions/OUP2021/24/
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2. MARCO XERAL E ASPECTOS REGULADORES
2.1. Reflexións sobre as relacións económicas, o transporte e a
sostibilidade. Economía circular
A ligazón entre a economía, o sector do transporte, o desenvolvemento urbano
e o sector da enerxía (da súa dispoñibilidade e dos consumos enerxéticos), así
como as súas derivadas ambientais, é notoria, e a súa evolución conxunta e, en
ocasións, mutuamente fagocitaria constituíu un elemento definitorio da evolución
histórica das sociedades modernas, especialmente durante o último século.
Esta revolución económica e social amparouse nun uso intensificado e, ás veces,
desmedido e pouco sostible dos recursos e apoiouse en parte na externalización
das cargas, entre as que destacan as cargas ambientais que se derivaron nunha
estratexia curtopracista, para o rápido crecemento e a maximización da
rendibilidade presente, con respecto ás xeracións futuras. Durante varias
décadas foise deixando de lado o custo que este sistema de produción xeraba
na degradación dos recursos e os ecosistemas, na contaminación ambiental e
nos efectos derivados sobre a saúde.
O rápido crecemento económico do século pasado baseouse neste uso
irresponsable de gran parte das fontes e recursos dispoñibles. O que nun
primeiro momento podería resultar tolerable, máxime nun período histórico
dominado pola vivencia de dúas guerras mundiais nas que no enfoque
económico debían primar a reconstrución e o aproveitamento de certas
externalidades co obxecto de impulsar o rápido crecemento, converteuse, unha
vez acumulado ese proceso ao longo das décadas, nun proceso pernicioso, xa
que esta externalización de custos persistente esgota os recursos e causa, como
se ten comprobado, consecuencias ambientais ata certo punto descoñecidas, o
que pon en risco a sostibilidade do propio crecemento e compromete o equilibrio
ambiental do planeta.
Só en datas que parecen próximas (pero que non o son tanto), comézase a
advertir un cambio de conciencia, cada vez máis estendido e compartido nas
nosas comunidades, e comézase a recoñecer que este desenvolvemento
económico non pode sosterse no tempo sen un grave risco para o propio
crecemento e mesmo para a supervivencia dos ecosistemas do planeta. Serva
de apunte o fito que se recompila no informe Brundtland de 1987, no que a ONU
declara a necesidade dun Desenvolvemento Sostible e ampara o que se
refundirá máis adiante dentro dun concepto económico na Economía Circular3.
3

Porén, destaca a inercia social; cabe advertir que ese fito de 1987 queda realmente distante e
que, lonxe de diminuír os seus efectos, este modelo económico se estendeu durante estas
últimas décadas mediante unha desregularización desmedida, globalizándose a escala
planetaria, provocando ademais graves desaxustes, desigualdades e colapsos en forma de
crises semipermanentes.
9

A posición relevante do sector do transporte dentro deste esquema demóstrase
nun papel lubricante ou motriz necesario no desenvolvemento económico,
máxime na estratexia case agónica onde a globalización e o movemento de
persoas e mercadorías que soporta esta deslocalización esixen unha maior
capacidade de transporte. Obsérvese que o transporte é dos poucos sectores
que mantivo taxas de crecemento moi importantes (previas ás actuais crises
económicas) nas sociedades occidentais, con índices de crecemento
inverosímiles e claramente insostibles4, ata case duplicar a súa actividade cada
dúas décadas, absorbendo cada vez máis recursos enerxéticos no proceso5.
O marco de regulación respecto á mobilidade xorde co obxecto de atallar, polo
menos parcialmente, este continuo disparate, desde a imperiosa necesidade de
regular a sostibilidade económica e ambiental do sector do transporte e o
crecemento exponencial da mobilidade e do consumo de recursos. O transporte
converteuse nun dos sectores de maior consumo de enerxías non renovables e
nunha das principais fontes difusas de contaminación atmosférica e de emisións
de gases de efecto invernadoiro. Aínda que con certo retardo, comeza a
advertirse un cambio de tendencia no que se avanza cara ao recoñecemento
dos problemas dun modelo que resulta inviable a medio prazo no seu curso
actual.
Este cambio de tendencia acontece por necesidade e acaba por ser recoñecido
dentro dos plans e programas desde distintos marcos administrativos e
gobernamentais. No marco estatal español recóllese inicialmente dentro da
normativa española na Lei 4/2011, de 4 de marzo, de economía sostible, que é
o primeiro instrumento que regula un xiro nas políticas enerxéticas de España.
No curso desta última década prodúcense novos avances propiciados por un
cambio de mentalidade e concienciación ante a magnitude dos desafíos
económicos e ambientais. A escala europea parece iniciarse unha estratexia
para atacar a orixe de parte dos problemas. Iníciase un programa para a
descarbonización e asúmese a necesidade de amparar un cambio de modelo
cara a procesos non depredadores dos recursos (economía circular), o que
propiciou a necesidade de reformular as políticas económicas e enerxéticas, de
maneira que se programan escenarios para a transformación dos procesos de
produción e consumo cara a unha transición a un novo modelo, realmente
4

Este efecto multiplicador da mobilidade e o transporte respecto do crecemento tamén se
manifesta no decrecemento nunha crise económica tan sostida como a vivida desde o ano 2008,
no que a caída da actividade do transporte destaca por enriba da caída xeral da actividade; e,
en todo caso, estase a matizar nos últimos anos, derivado da transformación dos modelos de
desenvolvemento (sirva de exemplo que entre 2007 e 2013 o tráfico interior de mercadorías
medido en toneladas descendeu máis do 50%, e contrasta coa caída do PIB, que foi do 8,6%.
Fonte: Observatorio do Transporte, Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana).
5 O sector do transporte absorbe o 64% do consumo mundial de petróleo, e significa o 27% do
consumo total de enerxía e o 23% das emisións mundiais de dióxido de carbono relacionadas
coa enerxía. Fonte: Banco Mundial.
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sostible. Neste contexto, e xa a escala estatal, acaba de aprobarse a Lei de
Cambio Climático e prodúcense avances na elaboración doutros proxectos,
entre os que destaca a Lei de Mobilidade Sostible, que deben continuar este
labor regulador básico.
Trátase de incluír un corpo normativo que poida definir en cada ámbito de
competencia un marco regulador para unha economía circular no que prime un
uso ponderado de recursos, se incorporen como actividades e custos as
externalidades e cargas derivadas (xerando, de feito, novas oportunidades
económicas), e se redistribúan de forma equitativa todos os custos e o
repartimento de beneficios, aínda que isto supoña recortar o beneficio directo de
parte da actual cadea produtiva a curto prazo; redistribuíndo de forma eficaz o
esforzo económico dun xeito máis responsable co medio e realmente sostible a
futuro.
A mobilidade no seu sentido máis amplo focaliza entón unha das pezas máis
importantes do desenvolvemento económico-social e urbano. A mobilidade non
deixa de expresar unha condición dinámica, daquilo que non está fixo, que se
move respecto dun sistema de referencia. A mobilidade apóiase no transporte,
que é a actividade ou os medios que facilitan esta mobilidade e que, en xeral, se
enfoca na actividade e medios de terceiros alleos aos medios individuais e serve
de instrumento para facilitar a mobilidade agregada a grande escala, necesaria
nos sistemas actuais. Sen eses sistemas de transporte non sería posible a
mobilidade que esixe o noso actual modelo social e económico. E a adecuación
dos sistemas a un crecemento ordenado e integrado dentro dun novo esquema
de crecemento verdadeiramente sostible é un dos desafíos aos que fai fronte a
humanidade e, en concreto, as nosas urbes.
Neste proceso, o sector da mobilidade en conxunto e, pola súa relevancia, o da
mobilidade urbana, ten moito que aportar.
2.2. Reflexións sobre a planificación do territorio e a planificación urbana,
o transporte e a mobilidade
O feito urbano é un factor preeminente dentro do desenvolvemento económico
e consubstancial ao desenvolvemento social. A sociedade, alén do individuo,
relaciónase e faise a través o espazo que comparte. Se a vivenda e o fogar teñen
a escala do individual da familia e non se afastan funcionalmente da cova
prehistórica, o espazo urbano e o desenvolvemento territorial veñen a conformar
a rede que amplía e achega esas covas e que conforma o espazo social,
consubstancial á evolución da humanidade, desde os pequenos poboados á
continuidade e desmesura do urbanismo sprawl arredor dos megacentros
urbanos, antes americanos e agora incorporados á realidade europea. Nesta
malla ou rede, a escala territorial e a escala urbana, superponse por necesidade
a capa da mobilidade, a través e con soporte de toda a infraestrutura e servizos
de transporte que son necesarios para asegurar o tránsito e para dar efectividade
11

a ese espazo. É a mobilidade no sentido máis amplo a que conforma a nosa
sociedade moderna e un dos piares para o seu desenvolvemento.
No ámbito urbano, a demanda de mobilidade diaria e a irrupción en Europa de
paradigmas residenciais extensivos arredor de núcleos urbanos consolidados
provocou unha intensificación dos efectos perniciosos do transporte e do tráfico,
de maneira que se engade un claro risco de saúde pública6 aos problemas de
sostibilidade económica e ambiental, estimándose que as emisións ligadas ao
sector do transporte en áreas urbanas son responsables dunha morbilidade
importante nas urbes europeas.
A dualidade e a responsabilidade compartida entre o desenvolvemento territorial
e urbano e o desenvolvemento da planificación do transporte é innegable, a
pesar de que os instrumentos que serven para planificar un e máis o outro, e
gran parte dos actores que os impulsan, non cheguen a entender a súa
coordinación e a vinculación efectiva que teñen no desenvolvemento. Esta
vinculación sempre foi un factor clave na correcta planificación do territorio e
unha ferramenta eficaz para xerar un asentamento adecuado aos usos
residenciais e económicos, constituíndo un apoio necesario para o
desenvolvemento sostible a longo prazo.
Non se pode entender o noso modelo social sen a mobilidade asociada, e esta
integración responde á idea forza que se defende neste texto: non se pode
entender o desenvolvemento económico sen desenvolvemento urbano ou
territorial, sen desenvolvemento social e sen desenvolvemento da mobilidade.
Existe unha clara interdependencia entre o desenvolvemento social-económicoterritorial-urbano e o desenvolvemento da mobilidade.
2.3. Marco regulador
A imbricación da mobilidade na estrutura territorial e urbana, e mesmo na política
económica e enerxética, esixe facer unha aproximación ao marco regulador
desde unha perspectiva ampla.
A referencia normativa en España no ámbito da mobilidade sostible
circunscríbese á Lei 4/2011, de 4 de marzo, de economía sostible, que no
Título III recolle determinacións sobre a mobilidade. Transcríbense os seus
artigos máis destacados no seu teor literal:
Sección 3.ª Mobilidade sustentable.
Son principios desta política o fomento dos medios de transporte de menor custo
social, ambiental e enerxético, a participación da sociedade na toma de decisións
que afecten á mobilidade e o cumprimento dos tratados internacionais relativos
á preservación do clima e a calidade ambiental. A consideración deses principios
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O informe sobre a calidade do aire en Europa publicado pola Axencia Europea de Medio
Ambiente cifraba que en España en 2016 a contaminación do aire era a causante dunhas 34.300
mortes prematuras, superando en máis de 20 veces os mortos en accidentes de tráfico.
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deberase realizar nos plans de mobilidade sustentable, que a lei regula en canto
á súa natureza, posible ámbito territorial (autonómico, supramunicipal ou
municipal), contido mínimo, vixencia e actualización, supeditando a concesión
de subvencións estatais ao transporte público urbano ou metropolitano á posta
en marcha destes plans.
Artigo 97. Obxectivos e prioridades da planificación estatal das infraestruturas do
transporte. (...)
c) A mobilidade sustentable e segura en termos económicos e ambientais, a
través de proxectos cuxa execución produza unha efectiva redución das
emisións contaminantes e outros danos ao ambiente, que contribúan ao
cumprimento dos compromisos internacionais nesta materia. Impulsaranse, así
mesmo, proxectos relativos aos modos de transporte máis sustentables e
eficientes, en particular, os referidos ao transporte ferroviario de mercadorías e,
dentro de cada un dos modos de transporte, os dirixidos á incorporación da
innovación tecnolóxica e á mellora da eficiencia enerxética do transporte que se
desenvolva no respectivo modo.
Artigo 99. Principios en materia de mobilidade sustentable.
No ámbito das súas competencias, as administracións públicas promoverán
políticas de mobilidade sustentable que respecten os seguintes principios:
a) O dereito dos cidadáns ao acceso aos bens e servizos nunhas condicións de
mobilidade adecuadas, accesibles e seguras, e co mínimo impacto ambiental e
social posible.
b) A participación da sociedade na toma de decisións que afecten a mobilidade
das persoas e das mercadorías.
c) O cumprimento dos tratados internacionais vixentes en España relativos á
preservación do clima e da calidade ambiental, no que concirne á mobilidade e
á adecuación ás políticas comunitarias nesta materia.
d) O establecemento de novos servizos de transporte deberase supeditar á
existencia dun volume de demanda acorde cos custos de investimento e
mantemento, tendo en conta, en todo caso, a existencia de modos alternativos
da debida calidade, prezo, seguridade, así como os resultados da súa avaliación
ambiental.
Artigo 100. Obxectivos da política de mobilidade sustentable.
As administracións públicas, no desenvolvemento da súa política de impulso da
mobilidade sustentable, perseguirán os seguintes obxectivos:
1. Contribuír á mellora do ambiente urbano e da saúde e seguridade dos
cidadáns e á eficiencia da economía grazas a un uso máis racional dos recursos
naturais.
2. Integrar as políticas de desenvolvemento urbano, económico e de mobilidade
de modo que se minimicen os desprazamentos habituais e facilitar a
accesibilidade eficaz, eficiente e segura aos servizos básicos co mínimo impacto
ambiental.
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3. Promover a diminución do consumo de enerxía e a mellora da eficiencia
enerxética, para o cal se terán en conta políticas de xestión da demanda.
4. Fomentar os medios de transporte de menor custo social, económico,
ambiental e enerxético, tanto para persoas como para mercadorías, así como o
uso dos transportes público e colectivo e outros modos non motorizados.
5. Fomentar a modalidade e intermodalidade dos diferentes medios de
transporte, considerando o conxunto de redes e modos de transporte que
faciliten o desenvolvemento de modos alternativos ao vehículo privado.
Artigo 101. Os plans de mobilidade sustentable.
1. Os plans de mobilidade sustentable son un conxunto de actuacións que
teñen como obxectivo a implantación de formas de desprazamento máis
sustentables no ámbito xeográfico que corresponda, priorizando a
redución do transporte individual en beneficio dos sistemas colectivos e
doutros modos non motorizados de transportes e desenvolvendo aqueles
que fagan compatibles
• crecemento económico,
• cohesión social,
• seguridade viaria e
• defensa do ambiente;
garántese, desta forma, unha mellor calidade de vida para os cidadáns.
Estes plans deberán acomodar solucións e iniciativas novas que reduzan
eficazmente o impacto ambiental da mobilidade ao menor custo posible.
2. Os plans de mobilidade poden ter un ámbito territorial autonómico,
supramunicipal ou municipal. Poderanse adoptar plans de mobilidade
sustentable de ámbito supramunicipal, cando así o acorden os municipios que
compartan un esquema de mobilidade interdependente.
Para ese efecto, teñen esta condición os plans de mobilidade sustentable que
poidan aprobar os municipios e agrupacións de municipios con poboación
superior a 100.000 habitantes, no marco dos plans e programas para o
cumprimento e mellora dos obxectivos de calidade do aire previstos no artigo
16.4 da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da
atmosfera.
3. Os plans de mobilidade sustentable autonómicos, supramunicipais ou locais
axustarán o seu contido ao establecido na normativa que resulte aplicable, así
como aos principios recollidos nesta lei e ao disposto nos instrumentos de
planificación que os afecten e, en especial, aos relativos a infraestruturas,
transportes, aforro e eficiencia enerxética, así como á Estratexia española de
mobilidade sustentable.
4. O contido dos plans de mobilidade sustentable incluirá, como mínimo, o
diagnóstico da situación, os obxectivos que se pretenden atinxir, as
medidas que cómpre adoptar, os mecanismos de financiamento oportunos
e os procedementos para o seu seguimento, avaliación e revisión, e unha
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análise dos custos e beneficios económicos, sociais e ambientais. O
exposto será igualmente esixible ao contido deses plans no relativo á
seguridade viaria.
5. Na elaboración e revisión dos plans de mobilidade sustentable a que se
refire este artigo garantirase a participación pública segundo o previsto na
Lei 27/2006, do 18 de xullo, que regula os dereitos de acceso á información, de
participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente.
Artigo 102. Fomento dos plans de mobilidade sustentable.
A partir do 1 de xaneiro de 2014, a concesión de calquera axuda ou subvención
ás administracións autonómicas ou entidades locais incluída na Lei de
orzamentos xerais do Estado e destinada ao transporte público urbano ou
metropolitano condicionarase a que a entidade beneficiaria dispoña do
correspondente plan de mobilidade sustentable, e á súa coherencia coa
Estratexia española de mobilidade sustentable.
Disposición adicional décimo novena. Proxecto de Lei de mobilidade
sustentable.
No prazo de seis meses desde a aprobación desta lei, o Goberno
presentará ás Cortes Xerais un proxecto de Lei de mobilidade sustentable,
que sentará as bases para fomentar a accesibilidade e a mobilidade
sustentable, reforzar a seguridade do tráfico de persoas e mercadorías e
reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
Ao mesmo tempo, a Estratexia española de mobilidade sustentable,
aprobada en 2009, establece uns obxectivos, uns criterios e unha batería de
medidas, ligados á mobilidade sostible. Agrúpanse en cinco grandes grupos ou
áreas temáticas: a) Territorio, planificación do transporte e as súas
infraestruturas, b) Cambio climático e redución da dependencia enerxética,
c) Calidade do aire e ruído, d) Seguridade e saúde, e) Xestión da demanda.
En canto aos obxectivos, a estratexia sinala dentro de cada área: a) mellorar a
integración da planificación territorial e urbanística coa de transporte,
desenvolvendo mecanismos de coordinación e cooperación administrativa,
especialmente nos ámbitos urbanos, para mellorar a eficiencia dos diferentes
sistemas de mobilidade sostible á vez que se diminúen os efectos negativos das
infraestruturas; b) contribuír á redución necesaria da porcentaxe das emisións
procedentes do sector do transporte para a consecución do obxectivo nacional
no total de GEI en España; c) conseguir a mellora da calidade do aire, en especial
no ámbito urbano, mediante a diminución dos contaminantes atmosféricos, así
como evitar a superación dos estándares de ruído; d) mellorar de maneira
integral a seguridade en todos os modos de transporte e a seguridade viaria,
reducindo os riscos de accidentes, tanto os accidentes propiamente ditos ligados
aos cidadáns en xeral como os accidentes laborais (en misión e in itinere), e
aumentando a protección das persoas, os bens transportados e as instalacións
do transporte fronte a actuacións ilícitas; e) racionalizar a demanda na utilización
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dos diferentes modos de transporte, aportando os incentivos adecuados aos
diferentes axentes, de maneira que tanto os operadores de transporte como os
usuarios finais axusten as súas decisións e preferencias individuais en sintonía
co interese xeral. Para isto, formúlase a necesidade de internalización progresiva
dos custos internos e externos asociados á mobilidade, tendo en conta os
criterios de equidade social e de reforzo da competitividade dos sectores
económicos.
Esta visión actualízase á espera da nova Lei de Mobilidade Sostible a través do
paquete de mobilidade urbana aprobado pola Comisión Europea, no seu
comunicado de 2013, “Xuntos por unha mobilidade urbana competitiva e
eficiente no uso dos recursos” COM(2013) 913 final, e en concreto no Anexo I:
Un concepto de plans de mobilidade urbana sostible. Destácase neste
posicionamento da Comisión que o obxectivo dos plans de mobilidade urbana
sostible é fomentar un desenvolvemento equilibrado e unha mellor
integración dos diferentes modos de mobilidade urbana. Este concepto de
planificación destaca o feito de que a mobilidade urbana está enfocada
principalmente nas persoas. Así pois, resalta o compromiso dos cidadáns e
das partes interesadas, e fomenta cambios no comportamento en relación coa
mobilidade. Tamén avoga polo fortalecemento do apoio da UE, entre outras,
contemplando a orientación da programación dos fondos estruturais e de
investimento europeos no novo período de programación 2021-27 cara á
economía circular e verde e a cooperación internacional.
Doutra banda, a regulación territorial, e entre esta singularmente a
regulación urbanística, centrouse historicamente en propor un marco regulador
para a actividade urbanística, sen dúbida necesario, pero cometendo con isto
algúns erros ou polo menos incorrendo en contradicións; por exemplo, obviando
coas políticas de limitación da edificabilidade que a densificación dos espazos
urbanos, ben planificada, pode reducir a demanda de mobilidade e de transporte,
incrementar a densidade peonil e mellorar as ratios de rendibilidade e cobertura
do transporte público.
A lexislación urbanística, aínda que se oriente necesariamente á regulación dos
usos do solo e á súa transformación, tamén fixa determinacións respecto á
mobilidade, que se pasan a enumerar.
A Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, sinala a mobilidade como
parte dos sistemas xerais e a análise da mobilidade como instrumento (arts. 52
e 58).
O regulamento da lei, Decreto 143/2016, de 22 de setembro, liga parte dos
requisitos relativos á mobilidade a imposicións sobre a forma infraestrutural de
soporte (art. 74 características do viario dos novos desenvolvementos, art. 109
conexión en percorridos peonís e ciclistas, art. 108 sobre o sistema xeral de
infraestruturas de comunicación para a reserva de espazo para infraestruturas
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de transporte, art. 117 sobre o trazado da rede viaria pública), ao fixar a
necesidade de espazo para estacionamento.
Quizais o art. 139 de análise da mobilidade se aproxime á regulación efectiva,
xa que precisa dun estudo de mobilidade na planificación e, nos municipios de
máis de 50.000 habitantes, di que se pode asimilar aos plans de mobilidade
sostible regulados na lei 2/2011, de economía sostible. Cita como contidos do
estudo de mobilidade do plan os seguintes:
a) 1) unha diagnose coa análise das necesidades de tráfico xeradas polos usos
e xustificación da suficiencia, 2) análise de medidas de fomento da mobilidade
sostible (enténdese de forma parcial a implantación de carrís-bici, a mellora da
conectividade peonil, etc.), 3) dotación de prazas de estacionamento público, 4)
estacionamento de pesados;
b) obxectivos que se deben atinxir;
c) medidas a adoptar, 1) transporte colectivo, 2) mobilidade entre núcleos
urbanos e rurais, 3) persoas con diversidade funcional, 4) transporte de
mercadorías e loxística;
d) mecanismos de financiamento, seguimento e revisión;
e) análises de custos económicos, sociais e ambientais.
Estes contidos refórzanse no art. 172, no que se desenvolve o estudo de
avaliación da mobilidade, definindo o seu contido nos plans parciais.
2.4. Desenvolvemento e crecemento urbano
Aspectos xerais. Planificación urbana
A planificación urbana con carácter xeral viuse sacudida en España por distintas
casuísticas que provocaron importantes cambios normativos, que se reflicten
nunha lexislación urbanística en constante cambio7, que se caracteriza por esa
falta de permanencia e pola provisionalidade de parte da normativa, así como
por un voluntarioso exceso regulador, aspectos que acaban afectando os
programas territoriais e, por tanto, a mobilidade8.

7

A evolución normativa tampouco parece estar encamiñada cara ás vías máis axeitadas, xa que
unha maior regulación de tipo restritivo, un afastamento da normativa respecto á realidade
económica que subxace no proceso urbanístico, a falta de moitos criterios regulados nas
competencias das administracións, o abuso (ás veces) de posicionamentos subxectivos, etc.,
poden frustrar as iniciativas empresariais que en xeral responden a un uso precisamente sostible
e, en cambio, en moitas ocasións, pouco condicionan aquelas que si poden responder a intereses
especulativos.
Esta deficitaria faceta dunha actividade que, desde a propia lei, se define baixo competencia e
interese público levou, en moitos casos, nas sociedades occidentais a un esquema pernicioso e
desvirtuado no que gran parte dos procesos urbanos teñen sido porén dominados pola
especulación e por constituír o refuxio de recursos ociosos e rendas de capital, afastándose o
vivido da simple necesidade de uso. Podería dicirse que en moitas ocasións isto transformou
este sector de actividade nun frankenstein, convertendo o ladrillo nun banco e, como
consecuencia, xerando unha espiral perniciosa que desembocou nunha crise de escala mundial
en 2008.
8
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Neste contexto, o propio concepto de planificación, como instrumento que
programa o desenvolvemento urbano dun determinado territorio, queda
esfumado, xa que, máis do que un instrumento de deseño e programación, na
realidade o plan urbanístico acaba conformando un documento cun carácter
regulamentario, que di o que se pode facer e como se pode facer, o que xa de
por si non é pouco9. Porén, e derivado disto, a programación vese minorada e
circunscrita a un aspecto xustificativo10 e, en ausencia dunha liña de acción
común que xestione esta programación, o resultado é que, con carácter xeral,
nas últimas décadas o desenvolvemento urbano quedou en mans dunha
iniciativa privada sen nexos de coordinación, sen gran capacidade e, aínda que
suxeita a regulación, actuando principalmente con criterios especulativos
derivados dun mercado financeiro no que o valor inmobiliario é promovido como
elemento de cotización, de tal modo que, como aquel mercado, parece suxeito
aos vaivéns bolsistas da bolsa.
Por outro lado, e por causas deses sucesivos cambios normativos, os pulsos
especulativos, os cambios de distinto signo, os plans e os programas que
conteñen os plans urbanísticos non chegan a ser executados de forma
significativa e adoitan ser revisados moito antes de atinxir o seu teórico teito de
capacidade, o que en esencia os converte en elementos reitores suxeitos a
grande incerteza.
Esta é a causa pola que, aínda que a referencia da instrumentación dos
programas de mobilidade teña a ver coas previsións da planificación, subxace a
necesidade de corrixir esa instrumentación de forma pragmática, axustando os
programas segundo a evolución urbana real e as expectativas do seu
crecemento a curto e medio prazo, tal como se fai para todos os sistemas de
infraestruturas e sobre todo para os servizos, sen menoscabo de reservar e
prescribir na planificación urbanística aqueles aspectos que sexan vinculantes
para os usos e a dispoñibilidade do solo.
En definitiva, a cuestión importante para o plan de mobilidade é preguntarse cal
foi o crecemento real da cidade, e non só da cidade, senón do seu territorio anexo
e, nese sentido, prever cales van ser as demandas e o crecemento a curto e
medio prazo, vista e analizada a forma en que a cidade e o territorio creceron ou
se ocuparon, ou se se teñen urbanizado, alén daquelas posibles propostas,
visións ou ordenacións que non atopen referendo nesa realidade. Entón, a
mobilidade e os sistemas de transporte teñen unha suficiente elasticidade para
adaptarse aos esquemas reitores que ordenen ese crecemento, sempre e cando
se reserven infraestruturas e espazos públicos axeitados. Atendemos entón a
Que é un plan? Semella sinxelo, pero vén ben identificar unha posible definición; en poucas
palabras, un plan é unha liña de acción para conseguir un obxectivo. Non se poden confundir os
distintos instrumentos e as distintas escalas, o proxecto (que é o obxectivo), co plan, nin o plan
coa regulación, nin en contidos nin, na súa execución, nin en actores, nin en circunstancias. Por
outra parte, o Plan debe ser posto en práctica, revisarse e reprogramarse en función do seu
seguimento.
9

A principal dificultade que se sofre no ámbito urbanístico deriva desta inconsistencia, ao crer
os distintos actores que o Plan que é regulamento vai por si mesmo mobilizar os recursos, e que
o Plan se vai xestionar só, de maneira que na maioría dos casos os documentos urbanísticos
quedan como bonitos esbozos ordenados suxeitos ao azar da vontade da iniciativa privada que,
en xeral, é de pequena escala e inconsistente para abordar os esforzos necesarios, sen existir
por tanto elementos reitores que permitan dar consistencia e ordenar esas iniciativas inconexas.
10
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varias preguntas que si teñen referendo na demanda de mobilidade.
Cal é o crecemento económico e poboacional de Pontevedra?
Como se asenta o crecemento da poboación?
Como crece a zona urbana?
Como se configura o sistema de equipamentos?
Crecemento económico e poboacional. Efectos territoriais
Respecto do crecemento da poboación, Pontevedra experimentou un
crecemento poboacional importante no s. XX, en todo caso en paralelo co resto
das cidades de similar situación e tamaño. Os fenómenos que explican este
proceso son moi complexos, mais cun común denominador, e son resultado
directo da industrialización e posterior terciarización das actividades económicas
e a concentración da actividade nas zonas urbanas. O crecemento poboacional
nas distintas áreas acumúlase en maior medida naquelas que concentraron o
desenvolvemento industrial e económico, e en cada provincia as cidades
creceron a base de ensanchar a súa base poboacional a través do
transvasamento do campo ao urbano, mesmo nas provincias onde o saldo
poboacional desde o ano 1960 é negativo.
Se en 1900 a estrutura social e económica respondía a unha base agraria cunha
homoxeneidade territorial, o continuo transvasamento campo-cidade que
acompaña á industrialización e á terciarización xerou, por causa da
especialización do traballo, o crecemento en primeiro lugar de todas as cidades
grandes e medias e, nun escenario posterior (a partir de 1990), un crecemento
dos sistemas agregados, que se alimenta aínda dese transvasamento, así como
do descenso poboacional das cidades máis pequenas, en beneficio daquelas
máis grandes que concentran maior actividade terciaria.
Este proceso merece unha análise diferencial máis detallado.
A inicios do século XIX, Galicia contaba coa poboación de Cataluña, 2 M de
habitantes. A evolución histórica de ambos territorios, diametralmente contraria,
explica gran parte dun esquema bipolar ou cuadripolar de desenvolvemento, que
en España se concentrou nos núcleos de Madrid, Cataluña, País Vasco e
Valencia, limitado ao recanto nordeste peninsular, fomentando unha disimetría
en aras do rápido crecemento económico11. A evolución poboacional de Galicia
segue a tónica de territorios fóra dese polo de crecemento. Mantense nun ritmo
moderado de crecemento poboacional ata o s. XXI, onde os efectos do
decaemento (falla demográfica non compensada pola inmigración) xa alcanzan
á franxa atlántica máis dinámica, iniciando unha nova senda de decaemento
xeral onde a inmigración non substitúe a emigración propia e a falla da
natalidade. Este proceso xeral afectará o crecemento do sistema urbano, porén
tamén de distinta forma e de maneira retardada. Cabe destacar que só a partir
dos anos 90 se traslada o decaemento poboacional das provincias interiores de
Lugo e Ourense ás súas respectivas capitais. Polo tanto, pode esperarse que o
Este esquema non é só resultado dun quefacer industrial que en Galicia, como na Cataluña
de 1900, tamén era incipiente, tamén ten a ver coa sucesiva centralización e concentración
derivada da transformación económica e administrativa do Estado.
11
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novo decaemento nas provincias atlánticas provoque no curto prazo un letargo
poboacional do sistema de cidades do eixo atlántico, porén ese efecto dependerá
de como se materialice o efecto de dispersión poboacional e asentamento
periurbano arredor deste sistema de cidades.
En definitiva, o panorama da evolución e crecemento ou decrecemento
poboacional do sistema de cidades galegas é incerto: a tendencia poboacional
indica que as cidades máis robustas poderán manter ou mesmo acumular un
lixeiro crecemento, e nas outras que non consigan xerar unha estratexia de
contención producirase un decaemento da poboación que acompañará o
proceso xeral de toda a comunidade autónoma.
No primeiro caso aínda se sitúa Pontevedra, cunha poboación que creceu de
forma moi estable ao longo de todo o século XX e de forma relevante nas dúas
últimas décadas, que mantén un crecemento positivo mentres outras cidades
inician un proceso de decaemento, e quizais coa potencialidade de situarse
sobre unha área de gran dinamismo poboacional e económico (relativo a Galicia)
que se articula na rexión urbana de Vilagarcía-Pontevedra-Vigo, que debe
explotar as súas sinerxías en combinación cos polos de desenvolvemento do
norte de Portugal e coa referencia do Porto como gran conurbación urbana de
escala intermedia.
É oportuno expresar que este crecemento poboacional é só un dos índices a
considerar na mobilidade porque, alén diso, deben ser tidas en conta nesa
ecuación as necesidades de transporte derivadas do sistema periurbano e do
sistema de asentamento territorial, e o orixinado polo aumento de mobilidade
relativo, aquel que se produce sen crecemento poboacional nas zonas urbanas
polo crecemento económico e a suposta mellora da calidade de vida. Os efectos
multiplicadores do crecemento económico no transporte e a mobilidade véñense
atenuando ao longo dos últimos anos, aínda que seguen a ser importantes. Os
efectos relativos á forma de ocupación urbana e asentamento territorial van ser
desenvolvidos en análises posteriores.
En resumo, desde o punto de vista poboacional, pódese esperar un escenario
de mantemento ou un lixeiro crecemento poboacional de Pontevedra co
obxecto da modelización deste Plan, no curto e medio prazo, e ao mesmo
tempo un aumento da mobilidade de acceso ao centro urbano.
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Evolución poboacional do sistema de cidades de Galicia. Fonte: Google-INE Crecemento en
áreas metropolitanas en España – Fonte: Observatorio da mobilidade metropolitana – 2017 –
MITMA.
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Intensidade do transporte de viaxeiros en relación co PIB (viaxeiros-km/1.000 euros constantes
do ano 2000. Fonte: MITMA).

Intensidade do transporte de mercadorías en relación co PIB (toneladas/1.000 euros constantes
do ano 2000. Fonte: MITMA / Nota: a caída atenúase se se teñen en conta as t-km
transportadas).

Evolución poboacional por comunidade autónoma. Fonte: Google-INE.
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Evolución poboacional por provincias. Galicia. Fonte: Google – INE.
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3. CRECEMENTO URBANO
A mobilidade depende da forma de crecemento
urbano e das infraestruturas que lle dan soporte,
aínda que tamén dependa de forma directa dos usos
e das fórmulas que se instauran sobre ese soporte.
Algo que se pode visualizar tamén nunha cidade
como Pontevedra. En todo caso, a evolución urbana
ten un innegable efecto na ordenación da
mobilidade, polo que a súa análise é un elemento
básico a ter en conta no deseño e na planificación.
A zona urbana de Pontevedra creceu dunha forma
continua e segue a crecer da mesma forma que
antes, apoiándose e enchendo os intersticios entre
as infraestruturas e unidades territoriais, cun modelo
de crecemento pautado e progresivo que en xeral se
adaptou e utilizou a rede viaria preexistente como
soporte.
Desde o punto de vista do territorio, Pontevedra
conforma un punto necesario de paso para todo o
sistema preindustrial de infraestruturas, onde tiveron
importancia as actividades relacionadas co mar que
só na época moderna comezan a perder vixencia.
Ata a época moderna (s. XIX), o desenvolvemento
urbano prodúcese intramuros, con asentamentos
moi singulares extramuros da cidade e estendidos
sobre a ruta de comunicación do norte a través do
barrio do Burgo e os camiños de acceso.
Este modelo cambia a un crecemento en ensanche
extramuros do núcleo primitivo, por necesidades
orixinadas polo crecemento da poboación e da
urbanización, ligados ambos aspectos a unha
primeira etapa de desenvolvemento preindustrial.
Pontevedra non é allea a este período histórico, en
Galicia tardío: acométese a ponte da Barca e
diversifícanse as estradas arredor do núcleo de
forma que serven de localización, mediante plans de
aliñacións,
a
novos
desenvolvementos
necesariamente máis ordenados.
A finais do s. XIX configúrase o trazado ferroviario
ao suroeste da cidade a través do actual barrio de
Campolongo, trazado que vai condicionar durante
varias décadas o desenvolvemento natural da cidade cara ao val do Gafos.
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Chegada da primeira locomotora
a Pontevedra, completando o
tramo Pontevedra-Redondela, o
16 de maio de 1884 – Museo de
Pontevedra.

En
cinco
décadas
complétanse os intersticios entre os eixos viarios, xerando por defecto viarios
urbanos e espazos públicos mínimos, case os mínimos indispensables. En xeral,
confórmase este crecemento en bloque pechado de ensanche con fondos
edificados e bloques de proporcións considerables, coas mínimas cesións de
viario e espazos públicos.
Na década dos sesenta destaca como grande actuación o traslado do tecido
ferroviario cara ao leste, o que posibilita a expansión lóxica da cidade cara ao
sur, que só se chegará a materializar na súa plenitude avanzado o século XX
coa recuperación de parte das instalacións militares localizadas nesa zona da
cidade.
Esta ten sido a pauta do crecemento que se mantén en Pontevedra ata o plan
de 1989, con excepcións, nalgúns casos de grande importancia porén de xestión
directa, como no caso do barrio de Monte Porreiro, que condicionaron os
servizos da cidade.

Modelo de ordenación previsto no PXOM-1989 (dereita), fronte á regulación de 1970 (esquerda)
(Fonte: Crónica de Planes – Glez. Cebrián).
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De feito, esta é a fórmula de crecemento que recoñece recoller a planificación
vixente12. A proposta de ordenación e o modelo de crecemento do plan de 1989
é continuísta co modelo de 1970, se ben adaptada a algunhas das problemáticas
detectadas e aplicados métodos de ordenación máis modernos, esponxando por
exemplo o modelo (p. ex., do barrio de Campolongo), pero ao mesmo templo
replicándoo no crecemento do solo urbano cara ao leste ata o barrio da Parda,
e superado o novo trazado ferroviario.

Pontevedra, foto aérea anos 1970-80

12

Así o consideraba o director do Plan nos anos oitenta, Revista de urbanismo n.º 6 - Crónica
de planes. José González Cebrián. “Plan General de Pontevedra: el parcelario como protagonista
urbanístico”.
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O Plan de 1989 configura dous fitos importantes, alén de lidar coa difícil traza da
AP-9 que acaba limitando e abrazando o sur da cidade e que o plan non ten máis
remedio que incorporar. Por unha parte, formaliza a evolución da expansión
urbana cara ao sur sobrepasado o Gafos e, por outra, deseña a ampliación
urbana cara ao leste, cara ao barrio da Parda. Aquela proposta urbanística só se
chegou a levar a cabo trinta anos despois da súa aprobación, cando
practicamente se urbanizan e aínda non se ocupan esas zonas de expansión.
A evolución urbana destas últimas décadas posibilitou resolver desde o punto de
vista das infraestruturas, e tamén das viarias, importantes problemáticas. A
constrición do viario na Pontevedra dos anos 80 xeraba graves problemas de
mobilidade, agora esquecidos; problemas que repercutían tanto no tráfico local
como no tráfico de paso, que tiña necesariamente que atravesar o propio núcleo
histórico. Obsérvase que esa Pontevedra tan recente só contaba coa antiga
ponte do Burgo, e coa da Barca, e non existía ningún viario distribuidor. Se a isto
se lle suma que parte da rede se concentraba na Peregrina, pódese imaxinar o
efecto que causaba o modelo sobre o crecemento da mobilidade e o
desenvolvemento, coincidindo ademais nestes anos ese crecemento coa
explosión do uso do vehículo privado nos centros urbanos das cidades
españolas.
Rómpese esta tendencia nos anos oitenta e noventa do pasado século cun
investimento potente e necesario no sistema viario interno. Iníciase a renovación
de parte da rede interna cun novo cinto perimetral que, así e todo, fica
rapidamente subsumido dentro da cidade, a través do eixo da Avenida de
Compostela, a Avenida de Beiramar e Fernández Ladreda, quedando pendente
apenas a reforma da Avda. de Vigo. A estas primeiras intervencións da
Administración Xeral do Estado engádese a construción da autovía de Marín, a
PO-10 e 11, e xa na década dos noventa, a da AP-9, aínda que cun trazado non
exento de grandes polémicas.
Complétase coa execución por parte da Administración autonómica do peche
leste, tamén de forma incompleta e daquela xa incorporado dentro da malla
urbana, a través do eixo do Anel da Eiriña. A estas actuacións superponse a
duplicación das pontes do Lérez, materializándose na ponte de Santiago e a
ponte dos Tirantes.
Sobre este esquema, e xa cun escenario investidor cada vez máis centrado no
local, completouse nos últimos anos o acceso sur pola Avda. Josefina Arruti, o
acceso norte coa ponte das Correntes, e a conexión do barrio de Monte Porreiro
mediante unha circunvalación urbana leste. Tamén cabe destacar nos últimos
anos a transformación do corredor ferroviario, mellorando e ampliando o seu
soterramento, o que mellorou a conectividade de todo o novo barrio da Parda.
Por outro lado, e volvendo a unha contextualización histórica e desde o punto de
vista da mobilidade e o transporte, desde os anos 70, da mesma forma que no
resto de España, o desenvolvemento urbano apóiase claramente no vehículo
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privado, de maneira que moitos sistemas públicos de transporte, como o trolebús
de Pontevedra, quebran. Este modelo de mobilidade expansivo e intensivo
permite un rápido, porén claramente insostible, crecemento das necesidades
viarias, do consumo enerxético e da polución; problemáticas ás que Pontevedra
non era allea a principios dos anos noventa.
A partir dese enfoque aparece nas cidades españolas nos noventa un novo
modelo de ocupación na contorna das cidades, alén dos revisados, que se
superpón sobre aquel, que acontece polo menos en Galicia cunha urbanización
extensiva de baixa densidade do rural, mediante un crecemento en sprawl
desordenado e caótico arredor dos centros consolidados. Esta nova realidade
acontece de maneira practicamente simultánea a unha concienciación social,
polo menos teórica, do insostible de impulsar o crecemento da mobilidade en
vehículo privado, a pesar do cal, de forma inconsistente, estes crecementos
diseminados esixen unha maior mobilidade privada. Esta dicotomía mantense
na actualidade, onde nas zonas centrais urbanas se impulsa a recuperación dos
espazos públicos e menor uso do vehículo privado, pero pola contra en moitas
áreas se vive unha expulsión cara á periferia que volve puxar da demanda do
“vehículo privado”, xerando efectos sobre as infraestruturas viarias da periferia.
Ata certo punto, e aínda que con efectos menores en comparación con outras
cidades da contorna, este proceso tamén se viviu en Pontevedra.
Alén diso, esta centrifugación do crecemento residencial arredor dos centros
urbanos é un fenómeno global que, con estes matices locais, se adapta a cada
territorio e que repercute directamente na funcionalidade das áreas
metropolitanas e no repartimento dos custos dos servizos, onde os centros de
servizos acaban desprovistos de recursos pola perda de residentes13, e mesmo
perden un posicionamento cara ao seu futuro cando son os impulsores e núcleos
da actividade14. Estes efectos metropolitanos non se souberon incorporar á
realidade administrativa de España, e moito menos á planificación da mobilidade
que se subdivide segundo o réxime competencial vixente entre distintos órganos
administrativos15.

13

Esta fagocitose é tan evidente que pode causar a desestabilización da relación entre o núcleo
de servizos e as zonas residenciais anexas, como pasou na dualidade Ferrol – Narón, pola
conxunción de varias problemáticas importantes.
14

Curiosamente, un efecto que se ve auspiciado desde a regulación urbanística, moi
especialmente no caso de Galicia, onde a capacidade máxima do plan se establece en función
da evolución do crecemento da poboación municipal, sen ter en conta a realidade da área
inmediata, o que resulta na incongruencia de penalizar o crecemento dos capitais en favor da
expansión da mancha urbana na contorna dos centros urbanos, primando un modelo en grande
parte insostible, e aumentando o custo dos servizos.
15

Xerando espazos de demanda que afrontan baleiros competenciais, mais cun efecto que se
pode comprobar de forma real: gran parte das áreas metropolitanas están baseadas no
crecemento da contorna do núcleo de servizos, e moitas, nun decaemento residencial do propio
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En Pontevedra, o efecto desta urbanización expansiva é limitado en canto aos
seus efectos económicos, xa que gran parte desta centrifugación segue a residir
dentro do termo municipal e localízase na súa periferia, e outra concéntrase en
áreas urbanas que, non obstante, manteñen ese mesmo transvasamento, pero
de xeito inverso, con Pontevedra, de maneira que o balance poboacional a futuro
pode chegar a compensarse e, polo tanto, tamén os custos relativos ao
financiamento das contas municipais. Con todo, os efectos sobre a mobilidade
que implican os saldos poboacionais netos entre as diferentes zonas poden
provocar no medio prazo fortes demandas da mobilidade urbana e, sobre todo,
da interurbana; efectos que de feito xa se veñen manifestando (por exemplo, na
mobilidade entre Vigo e Pontevedra).
Nesta evolución tamén tivo importancia o desequilibrio provocado polo
desenvolvemento desconectado de pezas e equipamentos, como o do barrio de
Monte Porreiro16, o cal, deseñado nos oitenta, está claramente separado do
centro urbano consolidado, así como a localización de novos equipamentos,
sobre todo sanitarios, como o Hospital de Montecelo, tamén afastado no seu
momento da zona e da actividade de influencia urbana. Outros equipamentos e
desenvolvementos terciarios seguiron a mesma liña, como a implantación dun
centro comercial anexo aos viarios de acceso á cidade nos noventa. Todos estes
elementos dan lugar a novas demandas que son máis difíciles de tratar na
medida que se afasten das pautas de mobilidade concentrada no interior do
núcleo urbano.
No plano adxunto pódese observar, xa a modo de resumo, a evolución da
mancha edificada de Pontevedra neste último século e, especialmente, o grande
crecemento da primeira década do s. XXI, localizado no sueste e leste da cidade,
que practicamente remata a expansión urbana do plan actual.

núcleo central, o que ocasiona unha demanda de mobilidade de carácter supramunicipal, porén
de proximidade, dificilmente accesible desde as estritas competencias municipais.
16 Sen dúbida un exemplo dese urbanismo á carta, favorecido en ocasións pola iniciativa pública,
porén non o de peor percorrido se se compara con outras actuacións urbanísticas máis recentes
coas mesmas problemáticas, por exemplo, o barrio de Navia en Vigo, ou por casos extremos
como o polígono dos Rosais ou o de Novo Mesoiro na Coruña.
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Evolución do crecemento urbano. Fonte: www.foro-ciudad.com

3.1. Proxectos sectoriais de equipamentos de incidencia supramunicipal
Entre outros proxectos con incidencia na planificación da mobilidade, destaca a
ampliación do Hospital de Montecelo. Esta ampliación, tramitada como proxecto
sectorial promovido pola propia Comunidade Autónoma, ten por obxecto reforzar
o papel de Montecelo como Hospital principal da área sanitaria de Pontevedra e
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do Salnés. Esta área atende a unha poboación de referencia de 300.000
habitantes. A intensificación e especialización dos servizos, coa súa
centralización no Hospital, vai derivar nun maior desprazamento de pacientes e
consultas desde as áreas inmediatas, en todo caso, coas pautas de mobilidade
que xa se están a manifestar na actualidade.
A centralización dos servizos provinciais de varias administracións en
Pontevedra tamén supuxo, e segue a xerar, unha demanda como cidade
administrativa e terciaria, que debe ser considerada pola demanda que produce
no ámbito da mobilidade urbana (necesidade de intermodalidade e de conexións
internas dentro da cidade).
A mellora da accesibilidade a estes centros de atención e servizos debe
constituír un obxectivo de mellora dentro das accións de mobilidade.
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4. DE 1999 A 2020: O CAMBIO TOTAL DO DESEÑO DO ESPAZO PÚBLICO,
DO SEU USO E DA MOBILIDADE CIDADÁ
As políticas levadas a cabo en relación co espazo público traducíronse, entre
outras cousas, nun cambio radical da mobilidade, cunha diminución
importantísima do uso do vehículo motorizado privado e un incremento
especialmente importante do número de desprazamentos que se fan camiñando.
Evidentemente, unha cousa ten relación coa outra, mais sobre todo responde á
instauración dunha política que, como veremos despois, mudou e consolidou as
prioridades no uso e gozo do espazo público, primando a estancia no mesmo e,
no que se refire á mobilidade, dándolle volta á pirámide habitual das prioridades
e outorgando esta á marcha a pé das persoas.

4.1. Claves que permitiron o cambio radical do espazo público no Concello
de Pontevedra e aproximación á situación actual.
De xeito resumido, as claves que permitiron o cambio radical que se produciu no
uso, gozo e finalidade do espazo público en Pontevedra articúlanse arredor dos
principios seguintes:
- Evitar a especialización funcional do espazo:
o Revertendo as preexistencias
o Sen introducir novas segregacións funcionais na ordenación e
deseño do espazo.
Evitar que, en moitos casos e zonas, a rúa torne cada vez máis nun lugar
de paso, deixando de ser ese lugar de encontro, paseo, charla,
intercambio comercial, antesala das vivendas e, obviamente, tamén de
paso, que foi tradicionalmente.
-

Coexistencia e convivencia de usos

-

Nova orde de prioridades no uso do espazo público
Avanzouse de maneira moi intensa na recuperación de gran parte da
multifuncionalidade que a rúa e o espazo público en xeral tiveron hai tempo,
de forma que, sen excluír a ninguén, se estableceron unhas prioridades
diferentes ás que existían anteriormente; prioridades que non foron, nin
poden ser, análogas para todas as rúas e zonas, mais si diferentes das que
imperaban ata entón.
Na seguinte imaxe móstrase a nova orde de prioridades:
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-

Para atinxir isto é obrigatorio reducir o perigo xerado e latente dos
usuarios máis pesados e veloces: os vehículos motorizados,
especialmente o automóbil privado.

-

Paso preciso para isto último é limitar e reducir a velocidade da circulación
motorizada, para o que son elementos esenciais:
o Redeseño da rúa e do espazo público
o Os pasos de peóns sobreelevados (PPS)
o Limitacións de velocidade propiamente ditas
o Diminución do volume do tránsito motorizado
o Supresión dos itinerarios de paso nas zonas en que se actúa
o Etc.

-

Todo o anterior desembocou nun elemento crucial e que, sen dúbida, fai
albergar as maiores esperanzas en canto á consolidación do modelo e á
súa permanencia no tempo: a implantación xeneralizada da cultura do
respecto mutuo entre as persoas que, sen dúbida, xa existía e moito con
anterioridade, e entre todos os medios de transporte, con primacía
sempre para a marcha a pé e a estancia.

Os resultados son palpables e reflíctense no día a día da vida dos seus
residentes e visitantes17:
-

17

Unha óptica global

Ver tamén Pontevedra: Menos coches, máis cidade, marzo 2017.
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Os cambios afectan a toda a cidade, non só ao centro. Todas as accións
comparten a mesma filosofía: que o espazo público sexa unha
continuidade do privado. Un espazo amable e seguro, sen apuros,
agradable para o desenvolvemento da vida cotiá.
-

Espazo público
A cidade recuperou a súa esencia de foro, transformando as súas rúas e
prazas en espazos de convivencia e de relación entre as persoas. Antes,
a maioría do espazo público estaba dedicado ao automóbil; agora está
dedicado ás persoas.

-

Cidade integradora
Fíxose un esforzo especial para crear condicións de uso do espazo
público pensando nas persoas que teñen máis dificultades, de maneira
que a mellora do espazo público sexa para todos, axudando a conseguir
unha vida máis independente para as persoas con habilidades distintas e
para as nenas e nenos.

-

Cidade democrática
Optouse desde o comezo por unha mobilidade máis igualitaria, con rúas
e prazas multifuncionais, evitando a segregación dos usos e das persoas.

Como se sinala no documento Transport Strategies for Net-Zero Systems by
Design18: “no caso de Pontevedra, adoptáronse unha serie de medidas para
cambiar radicalmente a distribución das rúas e o seu redeseño, así como a
política de estacionamento, e foron acompañadas dun cambio de mentalidade
na ordenación do territorio”. “Ademais, en harmonía cunha das mensaxes clave
deste informe, a transformación de Pontevedra levouse a cabo coa lóxica de que
a solución á mobilidade urbana vai máis aló da mobilidade; así, no canto
de que a cidade estea condicionada pola necesidade de mellorar a
mobilidade, a mobilidade debe estar condicionada pola necesidade de
18

3.- Transformational change #1: From induced demand towards disappearing traffic. Transport
Strategies for Net-Zero Systems by Design. OCDE. 2021. Entre a bibliografía consultada, este
traballo fai referencia a An investigation into European car-free development models as an
opportunity to improve the environmental sustainability in cities: The case of Pontevedra, Jiao,
J.1, S. He2 and X. Zeng3 (2019) [1 Ph.D. Candidate, School of Architecture and Built Environment,
Faculty of Science Engineering & Built Environment, Deakin University, Australia; 2 Senior
Engineer, Department of Urban Design, APCE Design Co., Ltd, China and Director, Department
of Urban Design, APCE Design Co., Ltd, China; 3 Senior Designer, Department of Urban Design,
APCE Design Co., Ltd, China]; que foi presentado en Papers of Canadian International
Conference on Humanities & Social Sciences 2019. Toronto, Canadá (É de resaltar
positivamente que nun foro como este tres investigadores estranxeiros escollesen e expuxesen
o caso de Pontevedra para a súa investigación).
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mellorar a cidade”. “O exemplo de Pontevedra amosa que os enfoques que
pretenden restablecer o equilibrio entre a mobilidade e a proximidade son
pertinentes e poden ser aplicados nas cidades pequenas”.

Segundo as zonas e núcleos do Concello, adoptáronse algunhas das medidas
que se indican a continuación e que demostraron a súa eficacia:
-

Redución da velocidade en todas as vías municipais arredor dos 30 km/h.
Redución do tráfico de paso e de axitación no centro da cidade.
Eliminación do tránsito de paso en zonas de alta densidade residencial e
comercial.
Eliminación do tránsito ordinario de vehículos pesados das zonas
residenciais de alta densidade, co seu desvío por outras vías.
Declaración de zonas peonís e de preferencia peonil, con eliminación de
todos os tráficos a motor non necesarios para o servizo da propia zona.
Declaración de zonas de convivencia, con fortes restricións á circulación
indiscriminada de vehículos a motor.
Facilitar ao máximo en todas as zonas os servizos motorizados que sexan
necesarios para a actividade residencial ou económica, con disuasión dos
usos oportunistas e de comodidade19.

19

Os usos que se consideran necesarios para a actividade residencial e económica son os
imprescindibles para que as actividades residenciais e económicas poidan funcionar nas
condicións esixidas pola sociedade actual. Entre estes usos están o acceso a garaxes,
desprazamentos necesarios en vehículos motorizados, carga e descarga de mercadorías,
entrega a domicilio, mensaxería, carga e descarga de obxectos pesados en vehículos privados
cando non exista garaxe propio, mudanzas e servizos a hoteis.
35

Pontevedra, Rúa Michelena

Como xa se indicou, as actualizacións non se limitaron ao centro urbano,
senón que se foron estendendo, case desde o comezo, aos barrios e aos
núcleos rurais.

En resumo,
- Trátase de actuacións que teñen como eixo vertebrador a
consecución dun espazo público facilmente lexible e interpretable,
onde cada persoa se sinta o máis integrada posible e acollida polo
ambiente. Un espazo onde sexa fácil saber onde se está e saber
por onde se debe ir para chegar ao destino. En esencia, un espazo
lexible e tamén cunha sinxela lexibilidade dos seus usos.
-

Un ambiente que se sente, na medida do posible, como propio. Un
espazo público que facilita a relación e a comunicación con outras
persoas. Un espazo en que ver e ser visto é algo sinxelo e case
consubstancial ao deambular e á estancia no mesmo.

-

Un espazo ocupado, aprehendido, por moitas persoas que
transformaron o público en algo propio e de todos, en algo común.
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Como indica Imanol Zubero20, calquera recurso ou calquera
espazo pode transformarse en ben común en función da
apropiación que faga a cidadanía do mesmo. Resalta Zubero que,
como sinala Harvey, “a rúa é un espazo público transformado con
frecuencia pola acción social nun ben común”21
-

Un espazo usado por moita xente. Onde o contacto entre as
persoas ou sentilas preto é doado, se así se busca e se desexa.
Espazo público ocupado de maneira case permanente, non
masificado, mais cunha afluencia case continua de persoas.
En ausencia dun espazo recoñecible, é a propia vida social urbana
a que se torna imposible. Hai que propiciar lugares nos que sexa
posible a interacción, o encontro, a conversa. Lugares recoñecibles
que faciliten a identificación cos mesmos22.

-

Un deseño urbano que elimine os lugares inhóspitos, que son
rexeitados polas persoas e que as rexeitan a elas. Sen recunchos
absurdos, sen circuítos sinistros. Sen recantos estraños. Sen xiros
ou diferenzas de alturas que favorezan ou habiliten espazos
escuros ou en penumbra. Un espazo no que a iluminación axeitada
ten un papel importante.

-

Un espazo seguro, no sentido de que se encontran todo tipo de
facilidades para “dominalo”, para “controlalo”. Moitos destes
aspectos teñen unha especial importancia para as mulleres, soas
ou cos seus fillos e fillas, e tamén para os nenos e nenas.
É de resaltar que o Concello de Pontevedra, ao levar á práctica
todas estas actuacións, desenvolvendo un espazo público para
todos e todas e establecendo no mesmo unhas pautas de deseño
que o fixeran lexible, entendible e non inhóspito, estaba en
harmonía tamén co que se viña propondo desde os anos 80 do
século pasado na análise do espazo urbano e da súa seguridade
desde o punto de vista das mulleres.23

20

La ciudad como espacio común. Imanol Zubero. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio
global. N.º 129, 2015, páx.13-23.
21

D. Harvey, Ciudades rebeldes, Akal, Madrid, 2013, páx. 115-116.

22

La ciudad como espacio común. Op. cit., páx.13-23.

Ver Anne Michaud, Pour un environnement urbain sécuritaire. Guide d’aménagement. Ville de
Montreal, 2002, onde, entre outras cousas, se indica que desde finais dos anos 80 algunhas
mulleres levaron a cabo unha análise do medio físico urbano para comprender mellor o papel
23
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Todos estes elementos causaron en Pontevedra unha gran convivencia, un
respecto mutuo no espazo público e unha tolerancia, froito todo de ter
interiorizadas as prioridades do modelo. É un modelo que sería impensable
supor que xurdiu porque si ou que puido ser imposto. É un modelo que, se está
a perdurar, é porque está asumido polos cidadáns e as cidadás, cada un e cada
unha co seu matiz, coa súa opinión, coa súa crítica, pero que está asumido por
todos os cidadáns.
O modelo de Pontevedra demostrou que marcha moi ben e foi asumido polos
cidadáns. Todo o mundo o interiorizou: pasan coches, porén todos saben que o
peón ten a preferencia. Ese é o gran valor do modelo implantado na cidade.
Conclúese este subapartado cunha frase de Joan Clos24 “Pontevedra levou o
modelo ata a súa implantación completa. Noutras cidades tiñamos comezado
peonalizacións anos antes, pero sempre con esta sensación de quedarse nun
certo compromiso, ‘un intento de’. Aquí a intervención é moi interesante.
Pontevedra é un exemplo, e punto. Non hai que darlle máis voltas. Un modelo
recoñecido, que emerxeu co paso dos anos froito dunha estratexia, dunha visión
e unha capacidade de facer”.
Talvez a mellor maneira de concretar o impacto e o recoñecemento internacional
do Modelo Pontevedra, alén dos numerosos premios recibidos (ver a estes
efectos o apartado 8.1. Premios e recoñecementos, deste PMUS) pode ser
sintetizada na reportaxe publicada por The Guardian pola súa gran
repercusión25. Esta reportaxe incorpórase no Anexo 1 deste PMUS.
Foron moitos os xornais e emisoras de radio e televisión que citaron e fixeron
referencia a esa reportaxe:

das agresións cometidas contra as persoas nos lugares públicos. E engade que pode parecer
pouco habitual partir do punto de vista feminino para definir principios de deseño e de
acondicionamento urbanos beneficiosos para o conxunto da poboación, sinalando que as
mulleres se viron obrigadas a desenvolver unha vixilancia en relación coa súa seguridade e a
dos seus fillos e fillas ao empregaren o espazo público.
24

Joan Clos, Director executivo de ONU-Hábitat. La Voz de Galicia, 23-XI-18.

25

'For me, this is paradise': life in the Spanish city that banned cars | Cities | The Guardian
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O británico The Guardian ve Pontevedra como “un paraíso”
O periódico inglés destaca a conquista do espazo público e o adeus á
contaminación e ao barullo do tráfico.
“As persoas non berran en Pontevedra ou berran menos. Con todo o tráfico
desterrado, agás o máis esencial, non hai motores acelerados, nin bucinas, nin
ruxidos de motos, nin xente tratando de se facer ouvir por enriba do ruído. Non
é a banda sonora habitual dunha cidade española. O que se escoita na rúa é o
piar dos paxaros nas camelias, o tintinar das culleres de café e o son das voces
humanas”26
4.2. Unha diminución radical dos volumes de tráfico motorizado e un
cambio total da distribución modal a favor da marcha a pé
Entre as medidas levadas a cabo en relación coa circulación motorizada
merecen mención:
- Medida fundamental que consiste nunha nova concepción do espazo
público e do seu uso.
o O espazo público como un dereito cidadán ao mesmo nivel que a
sanidade ou a educación.
o O redeseño do espazo público e das rúas pensando de maneira
prioritaria na estancia das persoas e nos desprazamentos a pé.
- Medidas complementarias de ordenación da circulación motorizada.
26

Reproducido por La Voz de Galicia, 19/09/2018.
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o A diminución das velocidades máximas de circulación.
o Dificultar o estacionamento indiscriminado en bordo, o que causa
a desaparición dos tránsitos de axitación.
o Suprimir e/ou dificultar os circuítos de paso a través da cidade para
o tránsito que non ten o seu destino na mesma.
o Compaxinar as medidas de “expulsión” do tránsito de paso coa
xeneralización de medidas de calmado do tráfico motorizado.
o Introdución de zonas e rúas peonís e xeneralización das zonas e
rúas con preferencia peonil absoluta fronte ao vehículo privado.
o Outras medidas de ordenación do tráfico, como a supresión de
semáforos no centro da cidade.
4.2.1. A anulación dos circuítos de paso polas zonas sensibles
A modo de exemplo da ruptura dos circuítos de paso, móstranse algunhas das
medidas adoptadas, de onde se pode deducir facilmente a importante disuasión
do tránsito motorizado de paso que orixinaron:
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Os resultados destas e das restantes políticas de ordenación da circulación
quedan reflectidos de forma sintética nas gráficas seguintes, que mostran a
importantísima diminución do volume e da IMD de vehículos motorizados nas
rúas:
41

(Ano 1997, anterior á aplicación das medidas da nova política sobre o espazo público)

(Ano 2011, xa coas novas medidas adoptadas e cada vez máis consolidadas e estendidas)
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Plataformas únicas (en vermello). Fonte: Google Earth e Concello de Pontevedra.

4.2.2. O estacionamento
O espazo público ten un valor moi alto e non se pode ocupar masivamente pola
circulación dos automóbiles e tampouco polo seu estacionamento. Moito do
tráfico existente prodúcese como consecuencia das facilidades ao automóbil e
ao seu estacionamento. A política de estacionamento é unha parte esencial da
política de transporte e circulación.
Para establecer un marco de referencia sinálase que, no referente ao
estacionamento, foi iniciado no seu día un proceso de eliminación de prazas de
estacionamento en bordo, por tempo ilimitado e gratuítas, destinándose parte da
área recuperada ao estacionamento de servizos e de carga / descarga,
ocupando estas actividades case o 100% do estacionamento actualmente
dispoñible no centro da cidade, cunha limitación máxima de tempo de 15 minutos
para a primeira destas actividades e de 30 minutos para a carga e descarga
tradicional.
É coñecido que a posibilidade ou expectativa de atopar praza de estacionamento
e de poder estacionar xera tráfico motorizado. De feito, en toda viaxe son
necesarias dúas estacións (partida e finalización). Os sistemas ORA non
reducen significativamente o tránsito, senón que optimizan a ocupación das
prazas (segundo a política que se queira desenvolver, ben de potenciar o
estacionamento de longa duración ou ben o de curta duración). Por esta e outras
razóns, en Pontevedra optouse pola supresión do sistema ORA.
Alén diso, a supresión levada a cabo en Pontevedra de prazas de
estacionamento nas rúas de coexistencia e de convivencia e nas vías prioritarias
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para os peóns é o que realmente contribuíu, e contribúe, a limitar e/ou eliminar
unha parte significativa do tránsito motorizado. A creación de aparcadoiros
periféricos estratexicamente localizados mostra claramente a necesidade de
acceder camiñando aos destinos finais situados nas zonas de tráfico calmado
onde se suprimiu, segundo o comentado, o estacionamento.
En resumo, suprimíronse os aparcadoiros de bordo en zonas moi amplas da
cidade, e unicamente os vehículos de carga e descarga e o estacionamento dos
desprazamentos de servizos poden estacionar na rúa nestas áreas coas
condicións e as limitacións establecidas.
Estas medidas adoptadas hai xa dúas décadas están totalmente en harmonía
coa filosofía da Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética27 e co que se
recolle nas Directrices para a creación de zonas de baixas emisións28 elaboradas
en consonancia coa mesma. En concreto nestas últimas, ao referirse ao
estacionamento sinálase (indícase o apartado 9.4.3. e o Anexo I, apartado A):
9.4.3. Criterios de estacionamento
9.4.3.1. Redución de prazas de estacionamento
Unha ZBE debe resultar nunha redución do volume de vehículos que pode
acceder a esta zona, polo que as súas necesidades de dotación de
estacionamento deben graduarse en consecuencia. A posible superficie
liberada de estacionamento en superficie podería empregarse para mellorar as
condicións para a mobilidade activa (rede peonil, rede ciclista, espazos
estanciais) ou para o transporte público. Ademais, a propia redución de
estacionamentos pode motivar o necesario cambio modal a medios de
transporte máis sostibles, alén da recuperación do espazo público para
outros usos, sempre que non impliquen o empeoramento da calidade acústica
da zona.
As prazas de estacionamento restantes poderían ser reconvertidas en
reservadas para colectivos (PMR, residentes), actividades (carga e descarga,
servizos esenciais) e modos de transporte prioritarios (bicicleta, patinetes,
vehículos eléctricos compartidos, etc.).
Os aparcadoiros subterráneos, pola súa parte, poderían reorientarse para a
“hub de servizos de mobilidade”, plataformas que impulsen a mobilidade sostible
e fornezan diferentes servizos, facilitando o acceso ás distintas opcións de
mobilidade, persoal e colectiva (mobilidade compartida, bicicletas, patinetes,
etc.), con dotación de infraestrutura de recarga eléctrica e favorecendo a
27

Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447-G.pdf
28

Ministerio para a transición ecolóxica e o reto demográfico. 2021.
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enerxética.

intermodalidade. De forma complementaria, os estacionamentos dispoñen de
espazo suficiente para actuar como plataforma de última milla, liberando a cidade
do tráfico de axitación e dos estacionamentos en superficie.
Anexo I Catálogo de medidas
A. Desprazamentos a pé
Distribución equilibrada do espazo urbano entre a mobilidade motorizada e non
motorizada, a través da redución e limitación do espazo dedicado aos
vehículos, incluído o estacionamento.
É fácil, pois, apreciar a consonancia e correspondencia do xa proposto e
desenvolvido en Pontevedra co que proclaman as citadas Directrices.
Por outra parte, estas actuacións foron acompañadas da creación de
aparcadoiros de bordo e ademais coexisten con aparcadoiros privados.
A continuación, indícanse os aparcadoiros privados e os periféricos ou de bordo
que existen en Pontevedra:
Aparcadoiros privados
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Rede de aparcadoiros de bordo
Estes aparcadoiros son gratuítos e por tempo ilimitado. Como norma xeral,
localízanse a 10 e 15 minutos a pé do centro.
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Fonte: Concello de Pontevedra.

O seu funcionamento en todos estes anos pódese considerar moi bo, como se
pode apreciar nas seguintes táboas.
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Con motivo do Estudo de demanda de mobilidade na zona periurbana e proposta
TAD29 levouse a cabo unha análise de 3 destes aparcadoiros. A continuación
indícanse os principais resultados e os comentarios de síntese que se incorporan
no devandito estudo:
Aparcadoiro
Peirao
A Parda
Pavillón municipal
TOTAL

IR (veh/pr)
1,95
2,22
1,77
1,94

% ocupación HxP
74,1
89,1
68,9
77,4

% prazas fixas
9,8
35,9
20,4
19,9

A ocupación das horas por praza mostra o valor máis elevado no aparcadoiro da
Parda, cun 89,1% das horas por praza ocupadas por un vehículo, seguido do
Peirao, cun 74,1%, e o Pavillón municipal, cun 68,9% das horas por praza
ocupadas por un vehículo. A ocupación global dos tres aparcadoiros sitúase no
77,4%.
A oferta de estacionamento libre non fomenta a rotación de vehículos, o que se
pon de manifesto no índice de rotación resultante, con valores que oscilan entre
o 1,8 veh/praza no aparcadoiro do Pavillón municipal ata os 2,2 veh/praza do
aparcadoiro da Parda. Esta é unha situación normal, tendo en conta a
potenciación destas bolsas de estacionamento como complemento da drástica
redución das prazas ilimitadas no centro da cidade, para evitar así o tráfico de
axitación e promover os desprazamentos a pé cara ao núcleo urbano.
A media de prazas fixas é do 19,9%, con valores superiores no aparcadoiro da
Parda (35,9%) e no do Pavillón municipal (20,4%). Pola contra, o aparcadoiro do
Peirao ten unha menor porcentaxe de prazas fixas, cun 9,8%.
A duración dos estacionamentos nas prazas libres varía dependendo do
aparcadoiro analizado. O 47,7% dos estacionamentos no Peirao teñen unha
duración inferior ás 4 horas (un 17,4% inferior a 1 hora), e o 52,3% teñen unha
duración superior ás 4 horas (un 3,9% superan as 11 horas). O aparcadoiro da
Parda presenta valores moi simétricos entre os estacionamentos de menos de 4
horas (49,7%) e os de máis de 4 horas (50,7%). Porén, este aparcadoiro destaca
por ser o que maior porcentaxe de estacionamentos de máis de 11 horas
presenta, cun 22,0%. Por último, o aparcadoiro do Pavillón municipal presenta
valores simétricos entre os estacionamentos de menos de 4 horas (50,0%) e os
de máis de 4 horas (50,0%). A franxa coa maior porcentaxe é de 4 a 8 horas,

29

Concello de Pontevedra 2021. Remítese a este estudo para máis detalles sobre o tema, así
como para coñecer a mostra utilizada e a metodoloxía empregada na análise.
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cun 27,8%, pero tamén destacan os estacionamentos de máis de 11 horas, cun
15,5%. En consecuencia, trátase de aparcadoiros de estacionamentos de
elevada duración (máis do 60% estacionan por un tempo superior ás 2 horas),
alén de ter unhas elevadas porcentaxes de prazas fixas (superiores ao 20%).
Aínda que a franxa horaria analizada non permite afirmalo con total seguridade,
non se pode descartar, á luz da porcentaxe de vehículos que estacionan durante
máis de 11 horas, que unha parte deles permanezan estacionados moitas máis
horas, ou mesmo días. De ser así, debería ser un tema a estudar con máis detalle
e arbitrar medidas para a súa regulación.
Apréciase que, en liñas xerais, estes aparcadoiros cumpren a función para a que
foron ideados (liberar o centro do tráfico de axitación) e que están en enclaves
que facilitan o cómodo desprazamento a pé ata o destino final nas zonas máis
céntricas da cidade.
Estacionamento para motos no viario
A continuación indícanse a localización e o número de prazas de estacionamento
en calzada para motos. A suma total é de 255 prazas.30

30

Policía municipal. Dirección Xeral de Protección Cidadá. Concello de Pontevedra.
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4.2.3. Redución do tráfico motorizado na cidade
Como se expón e se desenvolve en moitas publicacións sobre
Pontevedra, esta redución concretouse na supresión do tránsito
innecesario e de axitación, manténdose o tránsito necesario para o
funcionamento da cidade e para os servizos.
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Fonte: Concello de Pontevedra.

A continuación, indícase a redución do tráfico nalgunhas rúas centrais da
cidade, como consecuencia das políticas de recuperación do espazo
público que se levaron a cabo desde 1999:
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Extraído de Pontevedra, menos coches máis cidade. Concello de Pontevedra. 2017.
(Datos de tráfico de 1999 e 2014, cifras redondeadas). Elaboración propia.

Na seguinte gráfica sinálanse algunhas destas rúas para poder apreciar a
súa localización céntrica:

Resulta evidente a importantísima redución do tránsito motorizado nas
rúas das zonas máis céntricas da cidade e, en xeral, na cidade compacta.

53

A comparación entre os datos de 2011 e os obtidos en 2021 para algunhas
outras rúas, xa non tan céntricas, fornece os datos que se mostran na
seguinte táboa 31:

As vías Avda. Uruguai, N-550/Ponte Santiago e Avda. Compostela 550 son vías
periféricas de elevada capacidade (2 carrís por sentido); a primeira percorre o
límite urbano ao longo da Ría e as outras dúas constituíron o antigo acceso da
estrada N-550. A PO-12 (Avda. Marín) é unha vía tamén periférica de 3 carrís (1
+ 2). As outras dúas vías (Ponte da Barca e Rúa da Seca) son vías de 2 carrís
(1 + 1). A primeira delas é unha vía de conexión co Concello de Poio. A segunda
31

Estudo de demanda de mobilidade na zona periurbana e proposta TAD. 2021. Mcrit,
SeteOitavas. En elaboración. No Anexo 2 achégase máis información ao respecto deste Estudo.
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está na zona leste, entre o centro de Tecnificación Deportiva e o trazado
ferroviario.
En conxunto, constátase que se segue a reducir globalmente o tráfico, de forma
moi significativa en moitas delas. Nunha delas (Avda. Uruguai), o tráfico estaría
practicamente estabilizado (dada a estimación efectuada para simular o período
de prepandemia) ou reflectiría un lixeiro incremento nos 10 anos comparados.
Unicamente en Ponte da Barca se aprecia un incremento de arredor do 25%.
Por mor das diferentes metodoloxías empregadas, resulta difícil unha
comparación inmediata das cifras indicadas para os anos 1999 e 2014 e as
sinaladas para 2011 e 2021. Con todo, é fácil constatar a importante diminución
experimentada do volume do tránsito motorizado.
En síntese, despois de todos os datos expostos neste apartado, pódese concluír
sinalando que:
a) O tráfico motorizado nas zonas céntricas e tamén na cidade compacta
reduciuse moi sensiblemente. Tivo lugar unha importante diminución do
tráfico motorizado e unha reconversión modal. Unha gran parte dos
desprazamentos de axitación e de moi corto percorrido (o que se pode
identificar claramente co tráfico innecesario) que antes se facían en
vehículo privado, ou ben xa non se realizan ou ben se fan a pé. Este é un
exemplo do que se coñece como “evaporación do tráfico”, o que tamén
se indica no xa referido informe da OCDE32 que comenta os resultados
acadados na cidade de Pontevedra sinalando que son un exemplo no que
se pode ver facilmente a noción de “tráfico que desaparece”.
b) O tráfico nas vías perimetrais tamén diminuíu.
A modo de conclusión acompáñase a seguinte imaxe, que reflicte a porcentaxe
de redución dos volumes de tránsito motorizado nas distintas áreas, dado que é
moi elocuente e fala por si mesma:

32

3.- Transformational change #1: From induced demand towards disappearing traffic, op. cit.
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Achéganse dúas vistas aéreas que permiten apreciar o continuo urbano e a
cidade compacta aos que se fixo referencia en varias ocasións:
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4.2.4. Diminución das demoras vencelladas aos atascos
No ano 2014, o límite máximo autorizado de velocidade de circulación era
moi inferior que en 1996, o que podería levar a pensar que se circulaba
teoricamente máis lento. Con todo, isto non é así. As demoras por
retencións e atascos son moito menores. Os datos de 2014 resultan ser
arredor da sexta parte que en 1996, tanto en demora media por
desprazamento como en horas ao ano. Na “Downtown/centro da cidade”
a diminución é moito máis pronunciada, arredor do 95%. O ámbito coa
menor diminución é o “Resto da Cidade”, pero aínda aquí se dividen por
4 os tempos de demora. A redución dos tempos perdidos en retencións é
moi elevada en todos os ámbitos urbanos estudados separadamente, así
como no total da cidade. Na táboa seguinte amósanse estes resultados33:

33

Extraído de Reordenación da mobilidade e calidade urbana como alternativa á conxestión do
tráfico na cidade. Resultados en Pontevedra. Gómez Viñas, Jesús; Macenlle, Daniel; Mosquera
Lourenzo, César. 2014. Neste estudo indícase que "Nas estradas, ou nas vías exclusivas para
automóbiles, un número reducido de automóbiles non padecen nin provocan, en circunstancias
normais da vía, ningunha demora apreciable; tense que acumular un número elevado deles,
próximo á capacidade da vía, para que se provoquen demoras substanciais. Porén, no medio
urbano todos e cada un dos automóbiles que circulan poden padecer e provocar demoras na
circulación: manobras de estacionamento, pasos de peóns, incorporacións desde garaxes,
paradas puntuais legais ou ilegais, camión do lixo, semáforos, etc. As demoras actúan para
calquera rango de intensidade de tráfico, feito coñecido desde hai moito tempo, como moi tarde,
por Smeed [5] en 1968, páx. 41. Por outro lado, as demoras no medio urbano son maiores que
as que resultarían en estrada, pois ás provocadas por cada automóbil, en circulación ou que se
incorpora, temos que engadir que cada período de demora orixina novas demoras provocadas
por pasos de peóns, semáforos, manobras de estacionamento, etc. Eliximos como medida de
nivel de calidade da circulación a Demora (Delay), seguindo a Biggs e Ackelik [6] (2007) e o
HCM2010 da TRB [7]: diferenza entre o tempo de viaxe en determinadas circunstancias menos
o tempo con circulación absolutamente fluída”.
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4.2.5. Incremento substancial da velocidade media de circulación dos vehículos
motorizados
O resultado final foi un incremento da velocidade media de circulación dos
vehículos automóbiles. A velocidade media é a que importa realmente,
pois é a que afecta a maioría dos usuarios, e incrementouse de xeito
considerable:

Fonte: Extraído de Pontevedra, outra mobilidade, outra cidade. Pons Seguridad.

Máis dun 33% de incremento no centro da cidade e máis do 36% no
conxunto da cidade. A velocidade máxima, a que afecta o menor número
de vehículos, reduciuse (consecuencia directa das medidas de calmado
do tránsito motorizado) e a velocidade mínima, a que afecta o maior
número de usuarios, incrementouse (consecuencia directa da diminución
do volume do tránsito motorizado e da redución do número e duración dos
atascos).
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A velocidade media (15,31 km/h en 2014 no centro da cidade e 20,83 km/h
no conxunto da cidade) situouse en valores que son, por elevados,
realmente raros en moitas cidades españolas.

4.3. A progresiva redución dos límites máximos de velocidade de
circulación e a extensión destes a máis áreas do municipio
Desde mediados de 1999, cando se iniciou o cambio total na política
relacionada co espazo público e o seu uso, procedeuse a reducir o límite
máximo de velocidade de circulación dos vehículos motorizados e a
estender esta medida a cada vez máis rúas, áreas e zonas do municipio.
A velocidade ten unha incidencia especial no número de atropelos e
accidentes no viario, e na súa gravidade. Doutra banda, a velocidade
contribúe fortemente á creación e reforzamento do efecto barreira.
Igualmente, os vehículos motorizados aumentan os seus consumos, as
súas emisións e o seu nivel de ruído (especialmente o orixinado polos
pneumáticos) conforme a velocidade de circulación é maior. A importancia
de actuar reducindo os límites máximos de velocidade é evidente.
Pontevedra foi a primeira capital de provincia que implantou o límite de 30
km/h nunha gran parte do seu viario. A partir de aquí ampliouse o ámbito
ao que se aplica esta limitación e reduciuse o límite nas rúas con
características especiais.
As principais modificacións en relación coa situación inicial de 1999 foron:
1º- Modificación do artigo 5 da Ordenanza municipal reguladora da
circulación nas vías urbanas do municipio, co obxectivo de
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reducir a velocidade máxima que fixa no seu art. 5 a 30 km/h
nunha gran parte do seu viario. Aprobada por acordo do Pleno
de 18 de xuño de 2010 (BOPPO do 18/08/2010).

2º- Nova modificación do artigo 5 da Ordenanza, para reducir a
velocidade máxima en todo o viario municipal e que estende a
limitación de 30 km/h aos núcleos do rural. Aprobada por acordo do
Pleno de 20/02/2012 (BOPPO núm. 78 do 23/04/2012).
1º.- O límite máximo de velocidade ao que poderán circular
os vehículos polas vías urbanas definidas no artigo 2 da
presente ordenanza, fíxase en 30 km/h, dentro dos
parámetros establecidos no art. 50 do Real Decreto
1428/2003, de 21 novembro.
2º.- No restante viario municipal, os límites de velocidade
aos que puidesen circular os vehículos establécense en
función da clasificación e características da vía, sen superar
os límites máximos que de seguido se relacionan e sen
prexuízo das maiores limitacións que determinadas
características das vías aconsellen así como aquelas
concretas e puntuais referidas ou en interseccións,
cruzamentos perigosos, curvas, trocos de rasante ou
semellantes:
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3º.- Ordenanza reguladora da mobilidade amable e da utilización
dos espazos públicos no Concello de Pontevedra. Pleno
21/09/2020 (BOPPO 190 de 1/10/2020), que establece o seguinte:
Artigo 17.- Velocidades máximas
1. O límite máximo de velocidade ao que poderán circular os
vehículos polas vías urbanas e da titularidade do Concello de
Pontevedra e, en xeral, no ámbito de aplicación definido no artigo
2 da presente ordenanza, fíxase en 30 km/h, dentro dos
parámetros establecidos no art. 50 do Real Decreto 1428/2003, de
21 novembro, ou norma que no futuro o substitúa.
2. Ademais dos supostos de redución de velocidade dos vehículos
no encontro e ante a presenza de peóns que se pautan no artigo
seguinte, o límite máximo xeral de velocidade ao que poderán
circular os vehículos no viario municipal referido no punto
anterior poderá ser reducido pola autoridade municipal
competente a 20 km/h nas rúas urbanas ou de núcleo que
carezan de beirarrúas ou beiravías laterais para peóns cun
largo mínimo de 1,50 m ou nas que a visibilidade frontal non
acade un mínimo de 25 m, así como por mor da clasificación
e/ou características do viario municipal. Todo isto sen prexuízo
das maiores limitacións que determinadas morfoloxías das vías
aconsellen e daquelas concretas e puntuais referidas a
interseccións, cruzamentos perigosos, curvas, trocos de rasante ou
semellantes.
3. Con carácter excepcional, nos supostos de treitos de estradas
transferidas ao Concello ou de viario municipal non urbano que non
teña as características de pista rural e nas que as súas
características e trazado o permitan e aconsellen, poderá
incrementarse o límite máximo xeral ata os 50 km/h.
Pasando a limitar a velocidade a 10 km/h ou menos en supostos máis
concretos:
Artigo 18.- Limitación de velocidade de circulación nas zonas de
preferencia peonil e ante a presenza de peóns
1. No Centro histórico, zonas de preferencia peonil e, en xeral,
nas zonas e espazos de coexistencia e uso plural definidas
nesta ordenanza, a velocidade máxima nunca será superior
aos 10 km/h, a dobre da tomada como referencia nesta ordenanza
para un peón, sempre que se cumpran as condicións de distancias
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que se sinalan no punto seguinte para regular o encontro de
vehículo co peón e a seguranza ante a posible saída de peóns.
2. Ante a presenza de peóns nunha zona de preferencia peonil,
calquera tipo de vehículo, incluídos os asimilados á condición
de peón, terá que reducir a súa velocidade á dos peóns e, en
calquera caso, non circular a velocidade superior a 6 km/h.
Enténdese por presenza de peóns a súa presenza física, cando
estea a menos de 1,5 m da traxectoria recta do vehículo ou ben
cando se circule a menos de 1,5 m dos portais e accesos a
edificacións ou nos cruzamentos ou curvas pechadas polos que
poidan aparecer peóns que non puideron divisar o vehículo coa
antelación suficiente e, tamén, cando se atravese unha beirarrúa
para a entrada ou saída dun garaxe.
No caso de que a estreiteza da zona peonil ou afluencia de peóns
non permita cumprir as condicións anteriores, poderá prohibirse a
circulación de todo tipo de vehículos, agás os de servizo público,
os autorizados para acceso a garaxes e os asimilados á condición
de peón, que, en todo caso, deberán circular a velocidades
semellantes a aquela á que circulen os peóns e nunca superiores
a 6 km/h.
3. Nas pistas do rural non excepcionadas e, polo tanto,
asimiladas ás zonas de preferencia peonil, nas que non existan
beirarrúas, beiravías ou espazos reservados para os peóns de
1,5 m de largo mínimo e ante a presenza de peóns, os
vehículos terán que reducir a súa velocidade máxima a 10
km/h, con prohibición de achegar os vehículos a distancias
inferiores a 1,5 m do peón e dos portais e accesos aos dos predios
e parcelas.34
4.4. Actuacións selectivas para ir reducindo a preeminencia do vehículo
motorizado privado no viario público a favor das persoas e da marcha
a pé
Máis unha vez hai que contemplar todas estas medidas e decisións integradas
e que forman parte dun todo e dunha política que persegue o obxectivo claro de
recuperar o espazo público para uso e gozo das persoas; de todas as persoas,
no só das persoas condutoras de vehículos.

34

Todas estas medidas adoptadas desde principios do ano 2000 foron por diante e foron máis
rigorosas que as contempladas no Regulamento Xeral de Circulación (RXC) na súa redacción
vixente en cada momento, mesmo nesta última, aprobada en setembro e adoptada en outubro
de 2020, cando o novo artigo 50 do RXC se adoptou en novembro de 2020 e non foi de aplicación
ata maio de 2022.
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As medidas normativas máis significativas adoptadas no contexto deste
apartado son indicadas a continuación, extractando algúns dos seus artigos e
parágrafos:
- O Bando de 17 de agosto de 1999 de peonalización do Centro Histórico,
segundo delegación da ordenanza de circulación de 1989, declara o
Centro Histórico de absoluta preferencia peonil, restrinxe a circulación
motorizada a determinados usuarios e prohibe o estacionamento salvo
determinadas excepcións.
-

O Bando de 24 de xullo de 2002, de acordo coa Ordenanza de 1989, que
autoriza a Alcaldía a ordenar as limitacións de circulación que se estimen
convenientes e establecer carrís reservados para distintas categorías de
vehículos, alén de ordenar o peche, total ou parcial, para a circulación
rodada das vías públicas que se estimen oportunas; procede a
aprobar novos sentidos de circulación, a establecer zonas de tránsito
restrinxido e outras de preferencia peonil en determinadas áreas da
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cidade e modifica o anterior Bando de 1999 ampliando as prohibicións de
estacionamento a determinados usuarios.

-

Ordenanza reguladora da mobilidade amable e da utilización dos espazos
públicos no Concello de Pontevedra (Boletín oficial da provincia de
Pontevedra de 1 de outubro de 2020)
Sección primeira. - Da prioridade da mobilidade peonil
Artigo 6.- Prioridade dos usos peonís
No uso dos espazos públicos municipais terán preferencia as
actividades que realizan os peóns ou os asimilados á condición
de peón, entre elas a estancia, o xogo, a conversa ou o
desprazamento a pé, sobre a mobilidade mecanizada e
motorizada. En consecuencia, en todos os espazos públicos de
calquera tipo terán preferencia os usos peonís, agás os reservados
expresa e xustificadamente a outros fins específicos, entre eles a
mobilidade mecanizada ou motorizada.
Artigo 7.- Principios xerais das zonas de preferencia peonil
1. Principio de preferencia peonil
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2.

3.

4.

5.

Nas zonas definidas consonte esta ordenanza como de
preferencia peonil, a prioridade de utilización absoluta e
incondicionada será, como a súa denominación indica e en
condicións normais, para os usos peonís. Nestas zonas, os
peóns poderán desenvolver as súas actividades sen
preocupación nin temor aos vehículos de calquera tipo que,
ocasionalmente, puidesen circular por elas.
Principio de adaptación da condución á preferencia peonil
As persoas condutoras de calquera tipo de vehículo que teñan que
circular por necesidade polas zonas de preferencia peonil, incluídas
as asimiladas a estas, terán que adaptar a súa conduta e velocidade,
de xeito que non perturbe, atemorice nin, moito menos, orixine perigo
aos peóns.
Principio de respecto polos peóns
Quedan terminantemente prohibidos por parte das persoas
condutoras de calquera tipo de vehículo, mesmo dos
asimilados á condición de peón, os comportamentos
conducentes a expulsar aos peóns das zonas de preferencia
peonil ou que lles obriguen a modificar a súa conduta ou
traxectoria, tales como soar bucinas, timbres ou outros
dispositivos de aviso, efectuar aceleróns, achegar o vehículo a
distancias menores de 2 metros, ir a unha velocidade superior
á dun peón cando o peón está na traxectoria do vehículo,
sortear aos peóns cos vehículos a velocidades superiores ás
dun peón, atemorizalos con velocidades excesivas, increpalos
para que se aparten ou calquera outra semellante que non
observe este principio e prohibición. Nas pistas do rural
asimiladas ás zonas de preferencia peonil tamén se prohiben
comportamentos conducentes a pór en perigo, acosar,
angustiar ou atemorizar aos peóns, con prohibición de achegar os
vehículos aos peóns a distancias inferiores a 1,5 metros e coa obriga
de redución de velocidade no encontro cos peóns ás determinadas
nesta ordenanza.
Principio de preferencia peonil para a determinación das rasantes do
espazo público
Este principio implica que, nas vías municipais aptas para a
circulación, cando as beirarrúas e a calzada teñan rasantes
diferentes e a beirarrúa estea máis elevada que a calzada, os
cruzamentos peonís, en cumprimento da nova xerarquía de
prioridades e para mellorar a accesibilidade, serán os
predominantes para dar continuidade ao itinerario peonil. Por
conseguinte, elevarase a rasante da calzada ata o nivel da
beirarrúa e o deseño dos pasos peonís complementarase con
orellas e lingüetas.
Ancho mínimo de beirarrúas e beiravías
Con carácter xeral e agás imposibilidade material tecnicamente
xustificada, as beirarrúas e beiravías de nova planta que se
implanten nas rúas e viarios de titularidade municipal terán un ancho
mínimo de 2,50 metros, dos cales un mínimo de 1,80 metros será
libre de obstáculos. Neste espazo non se poderán instalar
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colectores, sinais, báculos de luminarias nin ningún outro elemento
que poida representar un obstáculo para a accesibilidade e a
mobilidade peonil universal, agás autorización expresa e sen
prexuízo das excepcións previstas na ordenanza municipal
reguladora da instalación de veladores (mesas e cadeiras) na vía
pública.
6. Principio de non contaminación acústica e atmosférica
Os condutores e ocupantes dos vehículos evitarán producir
ruídos, principalmente en horario nocturno, polo que non se
poderá tocar o claxon, agás casos de extrema necesidade,
pechar as portas ou tapas de vehículo ou motor con
brusquidade, circular a escape libre, circular ou estar
estacionado con volume elevado nas radios e aparellos de
reprodución de son, permanecer co motor en marcha co
vehículo estacionado, realizar aceleróns inxustificados e, en
xeral, calquera outra conduta que infrinxa a normativa de
protección do medio ambiente contra a contaminación acústica
e atmosférica ou perturbe a preferencia peonil no uso do espazo
público.
Artigo 8.- Estacionamento en zonas de preferencia peonil
1. Está prohibido o estacionamento de todo tipo de vehículos nas
zonas peonís reguladas na normativa de tráfico e, en xeral, en todo
tipo de zonas de preferencia peonil das definidas nesta ordenanza,
agás as que dispoñan de espazos habilitados ao efecto, nos que se
poderá parar e estacionar temporalmente durante o tempo máximo
establecido na sinalización e para aqueles vehículos que estean
realizando un servizo necesario para o funcionamento da cidade ou da
zona.
2. Nas zonas e espazos de coexistencia e uso plural, tal e como
acontece no centro histórico e nas rúas e espazos de plataforma
única e preferencia peonil, non se delimitarán espazos habilitados
para o estacionamento de servizos. Nestes espazos permitirase a
carga e descarga por tempo non superior a 30 minutos, nos eidos, días
e franxas horarias determinadas polo correspondente bando, así como
o estacionamento de servizos definido no artigo 3.5 desta ordenanza,
polo tempo imprescindible para a realización do servizo e sen que, en
caso ningún poidan superar os 10 minutos.
3. Os ciclos, bicicletas e vehículos de mobilidade persoal non
poderán estacionar nas zonas peonís nin de preferencia peonil
definidas nesta ordenanza, agás nos espazos expresamente
delimitados (...)
Artigo 12.- Xerarquía entre as mobilidades mecanizada e motorizada
1. A mobilidade en vehículo mecanizado: As bicicletas, con ou sen
pedaleo asistido, ciclos e vehículos de mobilidade persoal sen
motor, terán preferencia sobre as mobilidades motorizadas,
incluídas as bicicletas eléctricas ou os ciclos de motor (…)
Co carácter de Directriz merecen ser resaltadas as seguintes, por constituír
elementos reitores e guías para a elaboración de ordenanzas relacionadas co
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espazo público e pautas para a implantación nos proxectos dos Pasos de Peóns
Sobreelevados (PPS):
-

Directrices para a aprobación das ordenanzas reguladoras de usos e
protección dos espazos públicos e instrucións sobre o tratamento dos
espazos públicos (BOPPO de 13 de marzo de 2009).

-

Instrución de deseño de dispositivos de calmado de tráfico do Concello de
Pontevedra (BOPPO de 12 de febreiro de 2019).

De forma secuencial e extractada sintetízase todo o anterior:

Ao que se engade:
2019
Instrución de deseño de dispositivos de calmado de tráfico
2020
Ordenanza reguladora da mobilidade amable e da utilización
dos espazos públicos: Preferencia no espazo público dos usos peonís,
límite de 10 km/h en zonas de preferencia peonil, plataformas únicas,
centro histórico e zonas e espazos de coexistencia.

4.4.1. Defectos, problemas e incertezas detectados
Hai que considerar o resultado global da política levada a cabo en
Pontevedra en relación co espazo público, co seu uso e coa mobilidade
amable nestes máis de 22 anos, como excelente e moi satisfactorio, como
se expón noutros apartados deste PMUS.
Isto non é óbice para indicar que aínda persisten ou se presentan
problemas e deficiencias que hai que identificar e resolver.
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Por suposto, non hai ningún problema de carácter estrutural. Nada que
cuestione de forma global a política levaba a cabo. De existir, o Modelo
Pontevedra non podería ter perdurado no tempo nin consolidarse. Entón,
hai que cualificar de puntuais os problemas aos que se refire este
apartado.
Á parte das zonas ou rúas nas que aínda non se ten actuado cos criterios
de calidade urbana, e nas que se debe seguir actuando progresivamente,
existen unha serie de situacións que hai que axustar e, sobre todo,
situacións para as que aínda non se coñece a solución en ningunha
cidade e sobre as que será preciso seguir a investigar.
En primeiro lugar, as rúas ou zonas con tráfico “excesivo”. Ademais dos
estudos de Buchanan e Appleyard, determinar cando o tráfico é excesivo
e prexudica claramente a calidade urbana é un asunto para o que non hai
análises e conclusións suficientemente contrastadas. Se a isto lle
engadimos a variedade de características das rúas e zonas, o asunto
vólvese sumamente complexo.
O “tráfico excesivo” é ao mesmo tempo unha cuestión obxectiva e un
enfoque cun peso subxectivo considerable. Está relacionado coa
“capacidade ambiental” dunha rúa ou área e varía dunhas rúas a outras.
Porén nunha cidade como Pontevedra pódese afirmar, sen risco de erro,
que ese volume de tráfico será claramente baixo, é dicir, o límite a partir
do cal o tráfico se considerará excesivo corresponderá a un volume de
tráfico reducido. Canto máis marcado sexa o carácter de preferencia
peonil, menos volume de tráfico será tolerable; por exemplo, unha IMD de
3.500 veh/día en cada sentido no treito dun carril por sentido da rúa Mª
Vitoria Moreno seguramente podería ser percibida como aceptable. Esa
mesma IMD na rúa Michelena sería unha atrocidade. A diferenza de
percepción deriva do grao de carácter peonil que ten cada unha desas
rúas. En consecuencia, terase que avanzar na concreción dos límites de
IMD tolerables ou asumibles para obter unha boa calidade urbana, sen
menoscabo da existencia constatada de que en Pontevedra hai rúas con
tráfico “excesivo” nas que haberá que actuar para reducilo.
En segundo lugar, existen unha serie de situacións para as que as
solucións non están definidas nin na literatura nin na práctica doutras
cidades, ou se formulan propostas diferentes sobre como abordalas; entre
outras e a modo de exemplo poden indicarse as seguintes:
a)
A rotura de barreiras que protexen as beirarrúas, sexa o bordo
elevado ou os bolardos, nos pasos de peóns ou nas entradas a garaxes.
Estas roturas son aproveitadas por condutores desaprehensivos para
estacionar enriba da beirarrúa interrompendo o circuíto peonil. Que
solución, ademais da vixilancia policial, que resulta imposible que sexa
continua, se pode aplicar?
b)
Nas rúas con espazos segregados para vehículos e peóns, cal
é a mellor solución, levantar moito o “bordo” para que sirva de barreira
para os vehículos, pero que ao mesmo tempo supón un certo illamento
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dos peóns, e en parte unha subtracción dese espazo común que debe
ser a rúa? Ou deixar o espazo da beirarrúa e o da calzada
sensiblemente ao mesmo nivel, con certo risco de que se produza unha
fácil invasión da beirarrúa por condutores e condutoras incívicos para
estacionar?
c)
As plataformas únicas fan desaparecer os bordos normalmente
empregados polos invidentes como guía, xunto coa liña de fachada.
Poden instalarse guías táctiles masivamente sen crear a sensación
visual de que se reservan espazos exclusivos para os vehículos? É
estritamente necesaria, ou mesmo conveniente, a instalación desas
guías táctiles? A recente Orde TMA/851/202135 modifica aspectos
significativos en relación coa precedente Orde VIV/561/201036, tanto no
referente ao itinerario peonil accesible como respecto do que se
comentou con anterioridade, e permite enfoques distintos dos propostos
ata o momento e recollidos na citada Orde VIV. Como conxugar ambos
enfoques e abordar as actuacións que xa están consolidadas?
d)
Os pavimentos táctiles para invidentes que se instalan na
antesala dos pasos de peóns e noutros lugares como guías poden
provocar incontinencia nos tetrapléxicos. Como se soluciona este
problema?
e)
As seccións amplas nas calzadas, sobre todo nos xiros,
facilitan a circulación de autobuses, camións grandes de bombeiros e
outros vehículos grandes, mais provocan un estacionamento irregular,
desordenado e moi conflitivo e son sempre un incentivo para
incrementar a velocidade. Por outra parte, arguméntase que se poden
propor carrís de largura máis estrita, xa que todos estes vehículos poden
reducir o seu radio de xiro diminuíndo a súa velocidade e, ademais, os
camións de bombeiros, que, afortunadamente, pasan de forma moi
esporádica, poden sobrevoar a beirarrúa coa súa parte dianteira e/ou
traseira ou remontala sen especiais problemas. A isto vén xuntarse unha
largura de carril excesiva e, sobre todo, con sobrelargos nas curvas, se
propicia de forma permanente unha maior velocidade dos vehículos
lixeiros e o seu estacionamento ilegal aproveitando o sobrelargo. Neste
sentido hai que resaltar que hai guías técnicas que tras analizar este e
outros aspectos propoñen que non se consideren sobrelargos no medio
urbano para velocidades inferiores a 40/50 km/h.37 Perante esta
dicotomía de propostas, cal pode ser a solución máis recomendable? É
posible encontrar outras solucións? Pódense encontrar solucións
diferentes ás comentadas aquí? Habería que tratar necesariamente os
vehículos enumerados ao inicio desta letra como transportes especiais,

35

Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos
espazos públicos urbanizados.
36

Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos
espazos públicos urbanizados.
37

Pode atoparse máis información ao respecto en Primeiro, a Cidade. A mobilidade en
Pontevedra 1999-2019, op. cit.
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coas correspondentes medidas complementarias, no caso de larguras
de carril máis axustadas?
Estes e outros aspectos aparecen de forma máis ou menos frecuente
como resultado das actuacións no espazo público e da innovación que
estas supoñen, en moitos aspectos, tras as intervencións que se
acometen por parte do Concello de Pontevedra.
4.5. O aumento da seguridade viaria como consecuencia da política de
mobilidade do Concello e influencia dos redutores de velocidade
(pasos de peóns sobreelevados) sobre a taxa de accidentalidade

4.5.1. A evolución da accidentalidade no Concello de Pontevedra
No contexto exposto ata aquí é conveniente afondar nos valores da
accidentalidade no Concello de Pontevedra e na súa evolución nos
últimos anos.
O primeiro redutor físico de velocidade instalouse no Concello de
Pontevedra en 2003. O seguinte implantouse en 2005 e no período
2005-2012 foron implantados ata un total de 196 na zona de
calmado do tránsito motorizado. Entre 2012 e 2016 continuáronse
instalando estes redutores, basicamente no seu deseño de Pasos
de Peóns Sobreelevados (PPS), chegando no final do período a
máis de 450 redutores instalados. Hoxe en día son 558 PPS dun
total de 893 pasos de peóns, aos que se engaden 39 Redutores
Físicos de Velocidade (ver no Anexo 3 o número de pasos de peóns
por rúas). No marco da citada política de calmado do tránsito, estas
medidas foron acompañadas da implantación de glorietas e dunha
redución da largura dos carrís de circulación en determinadas rúas.
Así mesmo, os sentidos de circulación dos vehículos motorizados
foron reordenados para evitar os circuítos de paso e implantouse a
limitación de 30 km/h de velocidade máxima en todo o viario
municipal.
Igualmente, foron recuperados para os peóns, a través da
conversión de rúas abertas ao tráfico rodado en plataformas únicas
e tamén mediante vías de carril único e beirarrúas largas, moitos
dos metros cadrados dedicados ao coche. Un labor de dinamización
continuo do espazo público que deu como resultado que o espazo
público recuperado fose literalmente tomado pola cidadanía para a
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estancia, o lecer e o desprazamento a pé, actuando este proceso
de toma do espazo público como un elemento de primeira orde en
materia de calmado do tráfico. En consonancia co anterior,
suprimíronse todos os semáforos no centro da cidade, o que tamén
contribuíu a rebaixar a velocidade e dar coherencia ao principio de
prioridade peonil.
A evolución dos falecidos en accidente de tráfico no Concello de
Pontevedra mostra unha tendencia fortemente descendente no
decurso da aplicación e consolidación das medidas de calmado do
tránsito motorizado.
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Pódese apreciar o grande impacto que tivo a política de calmado do
tránsito motorizado en relación coa redución da accidentalidade e
da súa gravidade.
A Comisión Europea outorgou a Pontevedra o Premio Europeo de
Seguridade Viaria correspondente ao ano 2019:
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Pontevedra, Spain — winner of the first EU Urban Road Safety Award
Pontevedra reduced road fatalities in the city consistently since 1999,
impressively achieving zero road deaths between 2011 and 2018. A host
of measures ensure that safety and sustainability go hand-in-hand. The
city used a clear and careful monitoring strategy to identify which policies
are effective and which need to be updated, resulting in increased active
mobility, such as walking and cycling: In Pontevedra, 80% of children aged
6-12 walk to school by themselves. The jury was impressed by
Pontevedra’s use of a broad array of measures, including reducing speed
limits to 10-30 km/h and creating more public spaces that are attractive for
pedestrians.

4.5.2. Unha política de control e policial acorde co obxectivo de reducir as
infraccións e aumentar a seguridade viaria
A ninguén se lle escapa que o maior ou menor grao de cumprimento da
normativa de tráfico por parte dos usuarios da vía, e moi especialmente dos
condutores de vehículos a motor, ten unha relación directa coa seguridade viaria
tanto en termos cuantitativos como cualitativos.
Acompañando as Directrices do Observatorio Nacional da Seguridade Viaria
establecidas no Plan Tipo de Seguridade Viaria Urbana 2005-2010, enmarcado
no Plan Estratéxico de Seguridade Viaria, en materia de infraccións e sancións
de tráfico incluíanse, entre outros, os seguintes obxectivos:
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1. Avanzar na aplicación efectiva das sancións, xa que gran número das
realizadas no ámbito urbano quedan impunes debido á incapacidade das
administracións locais para facelas efectivas, principalmente cando os
mecanismos recadadores dos concellos non cheguen máis aló do seu
ámbito territorial.
2. Definir un plan de actuación que inclúa as denuncias e ofreza información
aos condutores sobre a causa da actuación e o efecto que poida producir
o seu incumprimento.
3. Non incorrer na renuncia da responsabilidade respecto do control policial
e da aplicación das sancións. Se as multas non son efectivas, o seu
carácter preventivo e disuasorio perde a súa eficacia.
4. Optimizar o proceso de xestión das multas para garantir o seu cobro.
5. Colaborar co resto das administracións para evitar a impunidade das
multas urbanas.
En consonancia cos obxectivos marcados, realizáronse en Pontevedra as
seguintes accións:
• Púxose especial énfase no trato igualitario debido a todos os cidadáns e
na idea de cumprir fielmente as obrigas de vixilancia e control das
infraccións de tráfico. Só a través do trato igualitario e do rigor no proceso
de imposición da denuncia, tramitación e cobro pódese acadar o
obxectivo de que o procedemento sancionador en materia de tráfico sexa
un instrumento eficiente de modificación dos malos hábitos na condución
que poñen en perigo a seguridade viaria. Referímonos neste apartado á
tramitación do expediente completo: denuncia, tramitación e cobro;
funcións asignadas en Pontevedra a distintos departamentos municipais.
A primeira delas corresponde á Policía local, a segunda ao Servizo de
disciplina urbanística e a terceira ao Departamento de recadación
municipal, xestionado para estes efectos en réxime de concesión por
unha empresa privada.
Non serve de nada que a actividade de denuncia sexa rigorosa se os
expedientes prescriben ou caducan ou non se chegan a cobrar as
denuncias firmes. Coa finalidade de evitar disfuncións neste terreo
estableceuse un sistema de coordinación e control mutuo entre os tres
departamentos. Establecéronse reunións periódicas para analizar o
funcionamento de todo o proceso a fin de detectar os erros máis
frecuentes, axilizar o proceso de tramitación, evitar a prescrición e
acompañar o procedemento de cobro. En definitiva, queríase ensamblar
os tres departamentos para que funcionasen como un só, procurando as
mellores solucións para a xestión. Froito desta colaboración estableceuse,
entre outras medidas, unha aplicación informática compartida entre os
tres departamentos que, xunto con outras canles de información, permite
facer un acompañamento do expediente completo por parte do persoal
autorizado por cada un deles.
• No ano 2006 asínase un convenio coa Dirección Xeral de Tráfico para o
acceso ao ficheiro de condutores que permitía a detracción de puntos por
infraccións graves recollidas no Anexo II da Lei de Seguridade Viaria
(LSV).
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Publicación de diversas campañas de tráfico co obxecto de facer partícipe
á cidadanía no referente ás malas prácticas en materia de seguridade que
era necesario erradicar.
Información á cidadanía sobre a evolución e cobro de denuncias para
transmitir a idea de que as multas de tráfico se pagan.
En 2011, sinatura do convenio entre o Concello de Pontevedra e a
Axencia Tributaria Estatal, en virtude do cal os infractores que residen en
calquera provincia española e que, após rematado o expediente
sancionador, non fagan efectivo o importe da sanción, poderán ver
intervidas as eventuais devolucións do IRPF que lles puidesen
corresponder.
En xaneiro de 2014, o Concello de Pontevedra intégrase no sistema
TESTRA (Taboleiro Edictal de Sancións de Tráfico) en Internet. A partir
de xuño de 2015, o Concello incorpórase ao Sistema Edictal de Anuncios
no BOE, previsto na Lei 15/2014, de racionalización do sector público.

Neste sentido, a finalidade das políticas sancionadoras no Concello de
Pontevedra é a diminución das infraccións, actuando para isto sobre aquel sector
da sociedade que incumpre as normas. Se ao longo dun período razoable non
se consegue o obxectivo desexado, recadarase moito máis, porén as accións
realizadas neste ámbito terán fracasado estrepitosamente. Non se trata
unicamente de denunciar, senón de facelo público, de chamar a atención da
comunidade respecto das consecuencias nocivas desa mala praxe, así como
das consecuencias para os infractores. Transmitir a idea de que existe un alto
grao de probabilidade de que a infracción poida ser detectada e de que as
denuncias se pagan, agás que existan razóns legais acreditadas no expediente
sancionador, adoita modificar as malas prácticas.
Froito deste enfoque son tanto os datos relativos á evolución das denuncias en
materia de tráfico na cidade de Pontevedra, e do seu cobro, como a porcentaxe
de taxas de alcolemia superior ao límite máximo permitido por número de probas.
Respecto das denuncias, como se pode apreciar nas gráficas seguintes (en
primeiro lugar, a evolución do número de denuncias; a continuación, a
porcentaxe das denuncias cobradas sobre as tramitadas), conforme aumenta a
eficiencia (tramitación completa do expediente) na execución das sancións
diminúe o número de denuncias e infractores:
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No referente aos controis de alcolemia, apréciase que conforme aumenta o
número de probas diminúe a porcentaxe de positivos sobre o número de
probas38:

NÚMERO DE PROBAS

38

Os datos de 2020 están afectados pola pandemia.
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A razón é que os controis de alcolemia na cidade se teñen incrementando
paulatinamente, fundamentalmente en horas de lecer nocturno, todas as fins de
semana, ademais doutros días. En consecuencia, calquera pode observar que é
probable que poida ser sometido á proba de alcolemia se conduce e a reacción
máis lóxica por parte dos cidadáns é ou non beber ou non conducir, e iso
tradúcese claramente nos datos.
Como información final e complementaria móstrase a desagregación e evolución
dunha serie de tipos de denuncias.
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GRÁFICAS EVOLUCIÓN PRINCIPAIS DENUNCIAS
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ESTACIONAMENTO EN ZONA PEONIL
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ESTACIONAMENTO EN ZONA DE CARGA E DESCARGA
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4.6. A mobilidade escolar: síntoma dun cambio radical no espazo público
e da instauración dunha mobilidade amable
Un bo indicador da consecución dun espazo público para todos é fixarse en que
as poboacións máis vulnerables estean incorporadas ao mesmo, o gocen e
utilicen e, máis aínda, se como no caso de Pontevedra ese espazo é deseñado,
pensado e regulado para o seu uso, para que sexan precisamente as nenas e
os nenos, as persoas maiores e as persoas con problemas de mobilidade, as
que marquen as súas preferencias e poidan satisfacer as súas esixencias e
necesidades. A isto vén xuntarse un cambio nas prioridades de uso do espazo
público que se comentou antes.
Uns espazos públicos que son pensados e deseñados para as nenas e os nenos,
e tamén para as persoas maiores e anciás, conforman unha cidade para todos
e todas pero, sobre todo, para eses grupos, tradicionalmente pouco
considerados na planificación e concepción do espazo publico, ben porque non
entraron no esquema produtivo, ben porque xa o abandonaron.
Francesco Tonucci defende a idea de asumir os nenos como parámetro de
avaliación e mudanza da cidade: “Unha cidade será axeitada para todos se é
axeitada para os nenos”. Outras investigacións reafirman esta postura: “As
políticas e medidas deseñadas para beneficiar os nenos terminan mellorando a
vida de todos. As políticas que teñen en conta aos máis vulnerables son máis
xustas”. E, na realidade, “todas as persoas, nalgún momento das nosas vidas,
imos ser vulnerables”39.

39

Irene García Rubio. Pandora Mirabilia.
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Potenciar a autonomía persoal dos nenos, deseñando e ofrecéndolles un espazo
propio, que o sintan seu, para relacionarse entre eles e resolver os pequenos
problemas que se lles presenten. “Xogar libremente significa saír da casa, sen
vixilancia de adultos, xuntarse con amigos, decidir o xogo entre todos, dedicarlle
o tempo libremente e vivilo con ilusión ou desilusión. Ambos sentimentos forman
parte do xogo”. (Francesco Tonucci)
Pontevedra desbordou amplamente o concepto de camiño escolar, para
transformar unha gran parte da cidade nunha cidade para todos que subsumiu o
camiño escolar para mostrar unhas rúas de coexistencia, de uso polivalente e
cunha preferencia absoluta para a marcha a pé e para todas as persoas. Porén,
a maneira na que as nenas e nenos en idade escolar van ao colexio é un
indicador moi interesante para os efectos do que se está a comentar neste
apartado.
O camiño escolar foi a ponte para que os pais solten da man aos seus fillos e
fillas e estes poidan xogar libremente nunha cidade cun espazo público no que
as persoas, os viandantes, marcan as prioridades de uso e que é segura,
acolledora e sen barreiras arquitectónicas.
OS CAMIÑOS ESCOLARES
A superación da actual cultura da mobilidade asentada case exclusivamente no
vehículo privado precisa de cambios fundamentais baseados na nova
concepción do espazo público, o cambio de medio de transporte e a creación
dun escenario onde os que se moven en medios de transporte distintos do
vehículo privado teñan unha percepción razoable de seguridade. Mais tamén
necesita da comprensión, complicidade e apoio da cidadanía; é dicir, un cambio
radical na concepción da mobilidade, nunha nova cultura baseada no respecto á
saúde, o medio ambiente e a idea de que o espazo público é un dereito de todos,
o que vai moito máis alá do seu uso para moverse.
Esta aposta pola transformación da cultura da mobilidade incluíu o proxecto das
vías escolares de Pontevedra para nenos de entre 7 e 12 anos. Preténdese que
estes cidadáns, desde a infancia, se teñan implicado, teñan comprendido e
apoien, agora e no futuro, o proceso de mudanza de hábitos cara a unha
mobilidade saudable e respectuosa co medio ambiente. Todo o anterior, ligado
a unha cidade que aposta por pór á disposición dos nenos e das nenas os seus
espazos públicos para que poidan exercer o seu dereito ao xogo libre na rúa,
sen interferencias nin vixilancia dos adultos. Un neno que pode ir só á escola
pode saír xogar á rúa cos seus amigos sen tutela.
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O proxecto das vías escolares en Pontevedra enmárcase e enmarcouse nun
escenario seguro favorecido pola reforma urbanística, o tráfico tranquilo, a
preferencia peonil e o tráfico de vehículos a motor moi restrinxido, onde as
velocidades máximas, dependendo da vía, oscilan entre os 6 km/h e os 30 km/h.
Autonomía e socialización dos nenos. O aspecto da autonomía dos nenos é
especialmente relevante porque está a ser minimizado por un exceso de
protección. Recuperar a capacidade de moverse só pola contorna, tomar
decisións, errar, corrixirse e gañar experiencia é parte desa viaxe imprescindible
para atinxir a idade adulta coa madurez, capacidade e habilidades necesarias
para desenvolverse con solvencia. Por iso, un dos piares do proxecto de camiños
escolares de Pontevedra foi que os nenos fosen ao colexio sós, sen ir
acompañados de adultos.
Que se movan a pé e sen a compañía de adultos non implica de ningunha
maneira que non vaian outros acompañantes da mesma idade, máis ben ao
revés; esta forma de desprazamento fomenta a socialización e a relación entre
eles, e ofrece vantaxes desde o punto de vista do crecemento persoal.
Saúde. O feito de camiñar ao aire libre, facer exercicio, é un factor que axuda a
previr enfermidades e manter a mente máis activa para afrontar as tarefas de
aprendizaxe. Un dos graves problemas de saúde infantil está relacionado
actualmente coa obesidade, e esta coa falta de mobilidade activa, directamente
ligada ao medo actual de deixar sós aos nenos por medo a que lles aconteza
algo, o que ao mesmo tempo alimenta o círculo vicioso da falta de autonomía.
Seguridade viaria. Un dos principais factores de inseguridade viaria dos nenos
nas contornas escolares é, paradoxalmente, o comportamento dos seus pais
cando van aos colexios a levalos e recollelos en coche, estacionando nas
beirarrúas, nos pasos de peóns, en dobre fila e, en definitiva, sempre que atopen
un oco para facelo, independentemente de se está permitido ou non.
Incomprensiblemente, estes comportamentos contan, en moitos casos, co
consentimento dos que teñen o poder de previlos. É como se existise un dereito
superior a levar o neno ao colexio en coche perante o que debe ceder o deber
de cumprir coas normas de tránsito. A existencia dunha invasión desorganizada
e masiva de automóbiles nos ambientes escolares é un factor de risco para a
integridade física dos nenos, tanto pola ocupación dos espazos, obrigándoos a
circular pola vía, como polas manobras que realizan os condutores neste
contexto e tamén, como agora se comenta, polo incremento da contaminación
en zonas moi sensibles, como as escolares.
A calidade do aire e a mellora dos niveis de ruído en relación coa redución do
tráfico motorizado. Os horarios de entrada e saída das escolas adoitan ser
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momentos de importante intensidade de tráfico nas zonas afectadas. Hai que
afastar o tráfico das contornas escolares e a mellor forma é cambiar o medio de
transporte, cambiando o coche a través da mobilidade activa, a pé ou en
bicicleta. Cantos menos coches circulen, menos ruído e menos contaminación,
máis espazo para outros usos nas rúas e máis seguridade viaria.
Cohesión social. Unha sociedade unida é unha sociedade sa, activa e solidaria.
O feito de que os nenos se relacionen no espazo público con outros da súa idade
independentemente da súa orixe e outras circunstancias persoais ou sociais é
un factor de aprendizaxe en materia de democracia e igualdade. A idea dos
camiños escolares tamén pretende conectar á xeración máis nova coa maior.
Neste sentido, a práctica que se levou a cabo inicialmente de que os maiores se
encargasen de xestionar e, dalgún xeito, protexer os camiños escolares é un
factor de cohesión de primeira orde ao involucrar á comunidade no proceso.
O proceso iniciouse en 2010, sendo a escola o centro neurálxico do proxecto,
cunha gran participación da dirección e das profesoras e profesores.
Convocáronse, en cada caso, reunións coa xunta directiva da ANPA e
posteriormente coa ANPA en asemblea aberta, onde se presentou e discutiu en
profundidade a proposta e foron realizadas achegas que se consideraron de
interese para acadar unha proposta final. Esta proposta foi enviada a todos os
coidadores dos estudantes, acompañada dunha enquisa a través da cal se
quería coñecer o grao de aceptación da iniciativa e o interese en participar
activamente nela. Máis do 80% dos pais responderon e o apoio ao proxecto
superou o 90%. Para cubrir o desprazamento dos nenos foi procurado o apoio
dos comerciantes, que se comprometeron a vixiar o paso dos nenos e a
brindarlles axuda en caso de necesitala. A mesma adhesión ao proxecto foi
expresada polas distintas asociacións de veciños e, finalmente, organizouse
unha rede de colaboradores arredor dos pasos viarios máis sensibles 40.
Produciuse material impreso e levouse a cabo unha importante campaña de
prensa e radio para dar a coñecer a iniciativa. Comerciantes e veciños axudaron
a superar o temor de que os nenos puidesen sufrir un accidente ou ser vítimas
dun delito. Os nenos deben ir á escola sós, sen a supervisión dun adulto, pero
acompañados dos seus amigos e de toda a sociedade.
Os resultados foron espectaculares. Os datos de participación para 2013 foron:
1.942 alumnas e alumnos participaron no proxecto; 1.282 ían camiñando,

40

Cara ao 2017 decidiuse retirar os colaboradores dos cruzamento por considerar que esta etapa
xa finalizara, e a realidade mostraba que os nenos continuaban camiñando ata a escola con
tranquilidade e no marco dunha elevadísima seguridade viaria.
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destes, 412 non ían acompañados de adultos e, finalmente, 650 seguían
accedendo á escola en vehículo de motor.
Con motivo da elaboración deste PMUS foron realizadas unha serie de enquisas
nos centros escolares sobre a maneira na que as nenas e nenos acceden a eles
hoxe en día. Con isto é posible a comparación entre os resultados de 2021 e os
doutra enquisa semellante realizada en 2013. Esta comparativa é exposta a
continuación.

Ano 2021: datos enquisa
Camiñando acompañado
481
Porcentaxe
44

Camiñando sós Resto
287
285
29
27

Total
1053
100

DATOS ENQUISA 2013
Ano 2013
Camiñando acompañado
880
Porcentaxe
45,3

Camiñando sós Resto
412
650
21,2
33,5

Total
1942

A distribución porcentual é a seguinte:
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Ano 2013

vehículo
33%
Camiñando
67%

Camiñando

vehículo

Ano 2021
vehículo
27%
Camiñando
73%

Camiñando

vehículo

Destaca enormemente a importante porcentaxe que accede camiñando.
Desagregando a porcentaxe dos que van camiñando son obtidos os seguintes
resultados:

Resto = transporte motorizado: en coche (88%) e en autobús (12%)
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Apréciase un incremento tanto da porcentaxe de alumnas e alumnos que van
camiñando ao centro escolar (que pasa do 66% en 2013 ao 73% en 2021), como
da porcentaxe dos que o fan sós (que pasa do 21% ao 29%). A porcentaxe dos
que acceden en medios motorizados (coche e autobús) diminúe do 34% ao 27%
en 2021.
Indo máis en detalle e observando, segundo a enquisa de 2021, estas
porcentaxes por centros escolares, a forma en que as nenas e nenos de 7 a 12
anos van aos seus colexios varía, segundo o centro, entre o 54% e o 84% dos
alumnos e alumnas que van camiñando e, no outro extremo, entre un 41% e un
15% que van en coche privado. As maiores porcentaxes (sempre minoritarias)
de viaxes en coche privado prodúcense nos centros que recollen alumnos
procedentes das zonas máis afastadas.
Se a desagregación se fai por idades do alumnado, obtéñense os seguintes
datos:
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E a desagregación dos que van a pé entre sós ou acompañados móstrase a
continuación:

4.7. A loxística urbana
Este tráfico é necesario para o funcionamento da cidade e, no caso de
Pontevedra, é cuantitativamente reducido e perfectamente compatible cun uso
plural dos espazos públicos.
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Para establecer un marco de referencia, sinálase que, no referente ao
estacionamento, se iniciou no seu día un proceso de eliminación de prazas de
estacionamento de bordo, que eran por tempo ilimitado e gratuítas, destinándose
parte da área recuperada ao estacionamento de servizos e de carga/descarga,
ocupando estas actividades case o 100% do estacionamento actualmente
dispoñible no centro da cidade, cunha limitación máxima de tempo de 15 minutos
para a primeira destas actividades e de 30 minutos para a carga e descarga
tradicional.
Liberado o centro da cidade da presión dos tráficos de paso e de axitación, a
situación en canto á mobilidade do tráfico motorizado polo centro da cidade de
Pontevedra redúcese case exclusivamente ao tráfico necesario, que é
cuantitativamente pequeno en comparación coa situación anterior. Ademais é
perfectamente compatible cun uso plural dos espazos públicos. A consecuencia
práctica disto é que existe suficiente espazo no destino para realizar as
operacións de distribución ou recollida de mercadorías e que non existe dobre
fila, coa consecuente diminución do ruído e a eliminación de retencións e
atascos, con evidentes beneficios para o medio ambiente. Pódese afirmar que
os vehículos de carga e descarga chegan sen problemas ao seu destino e que
sempre encontran sitio na zona á que se dirixen.
Na zona monumental, o horario de carga e descarga é amplo, porén máis
restrinxido que no resto da cidade, en concreto de 8:00 a 12:00 horas e de 16:00
a 18:00 horas todos os días laborables. No resto da cidade abrangue unha gran
parte do día: de 8:00 a 13:30 horas e de 16:30 a 21:00 horas nos días laborables,
coincidente cos horarios comerciais.
Estes amplos horarios garanten que non haxa unha alta concentración nin unha
presión elevada nas zonas afectadas nunhas poucas horas do día. Ao mesmo
tempo, asegurar nunha porcentaxe elevadísima a dispoñibilidade de prazas
tradúcese, como xa se indicou, nunha ausencia de tráfico de “axitación” na
procura da praza libre de carga e descarga e na inexistencia do estacionamento
en dobre fila.
Os vehículos de carga e descarga poden estacionar nas prazas de carga e
descarga ou, se for necesario, nas prazas de servizos; os tráficos de servizos
deberán facelo obrigatoriamente nas súas prazas. Entre as 13:30 e as 16:30
horas e entre as 21:00 horas e as 8:00 horas do día seguinte, os vehículos de
residentes poden estacionar nas prazas de servizos e de carga e descarga.
4.8. Unha distribución modal reflexo do éxito e da consolidación da
política adoptada e das medidas aplicadas
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En 201141 a distribución modal de viaxes na cidade mostraba a seguinte
distribución:
- 66% dos desprazamentos facíanse a pé
- 5% dos desprazamentos facíanse en bicicleta e en transporte público
- 29% dos desprazamentos facíanse en vehículo motorizado privado
De acordo coa enquisa domiciliaria realizada en 202142, os resultados para a
cidade43 de Pontevedra mostran a distribución modal que se expón a
continuación, e que contempla todas as viaxes con orixe e destino na cidade de
Pontevedra, é dicir, desprazamentos cos dous extremos dentro da cidade de
Pontevedra:
- 84,3% dos desprazamentos fanse a pé ou en bicicleta
- 14,7% dos desprazamentos fanse en vehículo motorizado privado
- 1% dos desprazamentos fanse noutros medios de transporte (incluído o
transporte público en autobús)
Se facemos unha extrapolación á distribución modal dos desprazamentos de
todo tipo, internos e que proveñan do resto do municipio e da provincia, que se
producen na cidade de Pontevedra dentro da zona delimitada polas rondas e
polos estacionamentos de bordo e periféricos, as porcentaxes das viaxes a pé
sitúanse moi próximas ao 90%.44
Con todas as dificultadas e limitacións que ten comparar os resultados de dúas
enquisas realizadas con metodoloxías non idénticas, poden extraerse varias
conclusións:
- Xa en 2010/2011 a porcentaxe de desprazamentos a pé e en bicicleta era
moi elevada, e especialmente elevada se a comparamos coa porcentaxe
que se produce noutras cidades españolas.
- Os datos de 2021 confirman tanto un incremento moi considerable desa
porcentaxe respecto de 2011 como unha porcentaxe en si mesma

41

Plan de tráfico e mobilidade da cidade de Pontevedra. PETTRA.

42

Estudo de demanda de mobilidade na zona periurbana e proposta TAD. Mcrit e SeteOitavas.
Outubro 2021.
43

A cidade de Pontevedra ten, a 30-IX-2021, 64.181 habitantes fronte a un total de 84.082 do
municipio. A cidade de Pontevedra correspóndese a grandes trazos co núcleo urbano
consolidado da cidade.
44

Elaboración propia a partir dos datos do Estudo de demanda de mobilidade na zona periurbana
e proposta TAD. Mcrit e SeteOitavas. Outubro 2021. Tense en conta que para unha alta
porcentaxe de viaxes en coche desde o exterior da cidade hai unha continuación a pé desde os
estacionamentos de bordo e periféricos que se pode estimar entre 7 e 15 minutos.
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elevadísima, como se aprecia nas táboas seguintes, que corresponden a
outras cidades45:

46

45

Reprodúcense a continuación datos exhaustivos de fontes diferentes, distintas metodoloxías
e que corresponden a ámbitos (cidades, áreas metropolitanas, comunidades autónomas) moi
distintos. Recórdase, ademais, o sinalado anteriormente sobre a complexidade que se presenta
na comparación de enquisas con distintas metodoloxías.
46

Rocío Cascajo Jiménez. TRANSyT-UPM. Visión general de la movilidad en las ciudades
españolas. Proyectos europeos en marcha. 2016.
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47

Para o caso dunha cidade como Vitoria-Gasteiz que leva anos aplicando
medidas de mobilidade amable, temos:

E para o caso de Madrid, por achegar o dunha cidade moi diferente, os
resultados son:

47

Movilidad y siniestralidad de peatones en entorno urbano. Sheila Ferrer López. Xefa de Área
do Observatorio Nacional de Seguridade Viaria. DXT 5-III-19.
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48

Como se pode apreciar facilmente, a porcentaxe do conxunto de viaxes a pé e
en bicicleta en Pontevedra é significativamente superior á do resto das cidades,
mesmo dalgunhas que levan anos aplicando medidas de mobilidade amable e
que tamén presentan cifras moi interesantes.
4.8.1. As bicicletas, a súa circulación e o seu estacionamento
En Pontevedra as privilexiadas condicións de mobilidade e de desprazamento
para os usuarios máis vulnerables da rúa traducíronse na coexistencia
xeneralizada dos medios de transporte no marco dunha reducida velocidade e
dunha elevadísima seguridade viaria (ver apartado 4.5.). Por outra parte, os
límites de velocidade existentes no municipio (ver apartado 4.3.) contribúen
grandemente a esta situación.
Aos efectos deste apartado, é conveniente recordar que Pontevedra é unha
cidade de tamaño medio cunha política consolidada de mobilidade amable nas
súas rúas, nas que a marcha a pé e o desprazamento en bicicleta cumpren un
papel esencial.
A segregación no viario dos medios de transporte, como pauta de uso do espazo
público e de estruturación da circulación no mesmo, descartouse desde o inicio
da implantación da política de mobilidade amable en Pontevedra. Os resultados
confirman o acertado da decisión.
En consonancia co que defenden numerosas organizacións ciclistas 49, o máis
razoable é que as cidades integren os ciclistas no tráfico. A bicicleta é legalmente
48

Encuesta de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2018. Consorcio de transportes de Madrid.

49

Por exemplo, BiciEscuela Granada e outras moitas asociacións. Pode ampliarse toda esta
información en Primeiro, a Cidade. A mobilidade en Pontevedra 1999-2019. Concello de
Pontevedra.
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un vehículo e ten dereito ao seu espazo na calzada. Os ciclistas e os demais
condutores teñen dereitos e obrigas semellantes e deben convivir
civilizadamente. Non son necesarias “redes ciclistas”, senón rúas seguras e
condutores cívicos.
En Primeiro, a Cidade. A mobilidade en Pontevedra 1999-2019, en relación
cunha das recomendacións sobre a bicicleta, non se recomendaba a
segregación de espazos na calzada e indicábase:
“Que non se implanten ciclovías nas rúas de plataforma única, zonas con
calmado do tránsito motorizado, e rúas con beirarrúas nas que a
velocidade máxima de circulación estea limitada a 30 km/h. Nos casos de
viario en que a velocidade máxima autorizada sexa de 50 km/h podería
contemplarse esta posibilidade, sempre que non sexa máis eficaz e
eficiente implantar na calzada carrís (ciclo carril) a 30 km/h e tendo en
conta a envergadura do tránsito ciclista e as súas expectativas.”50
Non obstante, existen carrís-bici en Pontevedra, nalgúns viarios de acceso e
periféricos no exterior da área máis central. Estes atópanse na zona do paseo
marítimo fluvial: na beira sur da Ría no Paseo de Marín e no Paseo do Lérez e
na
ponte
dos
Tirantes
cara
á
Illa
das
Esculturas;https://es.wikipedia.org/wiki/Pontevedra - cite_note-159 na beira
norte no paseo arredor da ría-río ininterrompidamente desde a ponte dos
Tirantes ata a ponte das Correntes. Tamén existe un carril-bici específico desde
a ponte de Santiago cara o Campus de Pontevedra.
No marco da política de mobilidade amable desenvolvida, xa en 2015
Pontevedra era recoñecida como unha das 15 mellores cidades do mundo no
referente ás condicións para a circulación en bicicleta51. En concreto no
undécimo lugar. Non se trata de precisar se lle corresponde esa ou outra
posición, senón de constatar a calidade do espazo público en Pontevedra para
a circulación ciclista.
Todo o anterior foise desenvolvendo e implantando desde hai anos polo
Concello.

50

Recomendación formulada antes de que se implantase o límite de velocidade de 30 km/h en
todo o viario municipal. Con todo, aínda existen vías no municipio que non son de competencia
municipal.
51

Ver por exemplo World´s best cycling cities: Mejores ciudades ciclistas del mundo 2015
(https://ekkomagazine.wordpress.com/2015/01/26/worlds-best-cycling-cities-mejores-ciudadesciclistas-del-mundo-2015/comment-page-1/), referencia citada tamén en “Pontevedra, idónea
para circular en bicicleta”, La Voz de Galicia, 7-xuño-2016.
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Ademais, esta política e forma de actuar están perfectamente en harmonía co
que en 2021 recollen as Directrices para a creación de zonas de baixas emisións,
en concreto no Anexo I. Catálogo de medidas, no seu apartado B.
DESPRAZAMENTOS EN BICICLETA OU NOUTROS MEDIOS DE
MOBILIDADE PERSOAL. Neste apartado preséntanse unha serie de aspectos
que se poderían ter en conta para o éxito dos desprazamentos nestes medios
de transporte, entre os que se destacan, por responder exactamente a eles as
medidas adoptadas en Pontevedra, os seguintes:
► Normativa municipal que regule a coexistencia de bicicletas e outros modos
de mobilidade unipersoal co resto de vehículos e os peóns, e que garanta a
ciclabilidade en todo o territorio da ZBE, complementando o disposto no texto
refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade
Viaria.
A normativa municipal regula amplamente este enfoque que, por outra
parte, estivo a aplicarse de xeito continuo desde hai dúas décadas.
► Reforma dos tramos de travesía, de acordo coa Estrategia T: Un nuevo marco
para abordar el tratamiento de las travesías, publicada pola DXT.
O Concello de Pontevedra foi reformando os tramos aludidos con moita
antelación á Publicación da Estrategia T, con criterios semellantes ou
máis restritivos co vehículo motorizado e pensados esencialmente para a
mobilidade activa.
► Elaboración de ordenanzas para a reserva de espazos para o estacionamento
seguro, en particular en edificios de uso residencial e de servizos públicos,
terminais de transporte, e na vía pública na contorna de centros educativos,
sanitarios, deportivos, culturais e de lecer. Estes estacionamentos deben
situarse nas posicións máis facilmente accesibles desde a vía pública (preto da
entrada) e nunha soa planta, evitando portas, chanzos e outros obstáculos,
favorecendo a instalación de cubertas para protexer as bicicletas en
estacionamentos ao aire libre.
Moitos dos estacionamentos de bicicletas existentes en Pontevedra xa
responden ao criterio de localización aquí indicado, estando próximos a
estacións de tren e de autobuses, universidade, colexios...
► Calmado de tráfico de vehículos a motor en espazos urbanos compartidos
coa bicicleta e con outros vehículos de mobilidade persoal (VMP), tanto mediante
límites de velocidade como indirectamente a través do estreitamento de carrís,
rúas de plataforma única (sen bordos) e pasos de peóns elevados.
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O que se indica aquí é exactamente o que estivo a efectuar o Concello de
Pontevedra desde 1999 e que continúa a aplicar e desenvolver.
Finalmente sinálase que, de acordo coa Memoria 2012 – 2021 de accidentes con
bicicletas52, os datos mostran un elevado nivel de seguridade para a circulación
destes vehículos.
MEMORIA ACCIDENTES CON BICICLETAS ANO 2021
Resultado

Número accidentes

Danos materiais
Con feridos leves
Con feridos graves
Con falecidos

4
7
0
0
Total

11

En 2021 non se rexistrou ningún ferido grave e só o 64% dos ciclistas resultaron
con feridas leves.
A evolución desde 2012 tamén é moi positiva:
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
RESULTADO
TOTAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ACCD. DANOS
7
2
5
9
6
7
4
4
1
4
49
MATERIAIS
ACCD. FERIDOS
6
15
19
23
8
13
11
11
11
7
124
LEVES
ACCD. FERIDOS
1
2
0
3
1
0
2
3
0
0
12
GRAVES
ACCD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FALECIDOS
TOTAL
14
19
24
35
15
20
17
18
12
11
185
A continuación relaciónanse os estacionamentos para bicicletas que hai en
Pontevedra53. O número de prazas é de 434.

52

Policía municipal. Dirección Xeral de Protección Cidadá. Concello de Pontevedra.

53

Policía municipal. Dirección Xeral de Protección Cidadá. Concello de Pontevedra.
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ESTACIONAMIENTOS BICICLETAS
CALLE
nº plazas
CALLE
Avda. Xeneral Antelo Rubín (ceip Campolongo)
5
Rúa de Rodríguez Seoane
Avenida de Buenos Aires (Colegio Vidal Portela)
5
Rúa de Sagasta
Avenida de Buenos Aires (Playa Fluvial)
5
Rúa Diego Sarmiento Acuña (Conservatorio)
Avenida de Lugo 1
4
Rúa do Fray Juan de Navarrete
Avenida de Lugo 2
4
Rúa do Padre Fernando Olmedo
Avenida Matos (Complejo Deportivo Rias do Sur)
10
Rúa Eduardo Pondal (Estación tren)
Camiño do Ferro 1
3
Rúa Eduardo Pondal (Plaza Maios)
Camiño do Ferro 2
3
Rúa Espincelo (Xunta Galicia)
Facultad Forestales (entrada ppal)
6
Rúa Estación (Estación Autobuses)
Facultad Forestales (resguardadas)
4
Rúa Estación (Gimnasio Budo)
Facultad Sociales
7
Rúa Estrada
Facultal de Deportes
12
Rúa Fernández Cochón (Pabellón deportes)
Instituto FP
5
Rúa Francisco Tomás y Valiente
Instituto Xunqueira 1
5
Rúa Fray Tomás de Sarria
Instituto Xunqueira 2
12
Rúa Gaiteiro Ricardo Portela
Jardines de Vicenti (detrás Diputación)
3
Rúa Joaquín costa (CNP)
Jefatura Policía Local
2
Rúa Joaquín Costa (detrás Hospital)
Parque Infantil Tomeza
6
Rúa Padre Luis María Fernández
Paseo de Valle Inclán
5
Rúa Palamios (Instituto Sánchez Cantón)
Plaza Barcelos
10
Rúa Paseo de Colón
Rúa Bardo
5
Rúa Rafael Areses (hacia Islas Esculturas)
Rúa Bastida
5
Rúa Rosalía de Castro (Colegio Salvador Moreno)
Rúa Benito Corbal intersección Cobian Arenal
5
Rúa Santa Clara (salida Parking)
Rúa Benito Corbal intersección Cobian Roffignac
14
Rúa Senen Sobral intersección Marqués de Valterra
Rua Benito Corbal intersección Javier Puis
5
Rúa Senen Sobral intersección Montero Ríos
Rúa Benito Corbal intersección Sagasta
5
Rúa Sierra 1
Rúa Celso Emilio Ferreiro (campos 1 y 2 futbol)
13
Rúa Sierra 2
Rúa Celso Emilio Ferreiro (Multiusos)
10
Rúa Simón Bolivar
Rúa Condesa Pardo Bazán
8
Rúa Suecia
Rúa Cruz Gallástegui
3
Rúa Virxe do Camiño
Rúa Cruz Vermella
12
Rúa Xeneral Gutierrez Mellado
Rúa da Maestranza
6
Rúa Xeneral Martitegui intersección Maestranza
Rúa da Reina Victoria intersección Rosalía de Castro
4
Rúa Xeneral Martitegui praza Concepción Arenal
Rúa de Augusto González Besada
10
TOTAL ESTACIONAMIENTOS

nº plazas
5
8
5
6
8
8
5
9
10
7
4
10
9
13
6
9
4
2
4
3
11
5
4
5
5
5
10
3
10
4
5
6
5
434

Como se pode observar na imaxe de Google Earth que se mostra a continuación,
unha gran parte dos estacionamentos se atopa en zonas próximas a colexios,
centros deportivos, centros de saúde, terminais de transporte público, servizos
de compras, edificios públicos tanto de interese cultural como administrativo, etc.
(Esta imaxe non inclúe a totalidade dos estacionamentos, ao non poder incluír
algúns dos máis afastados da zona central).
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4.9. Unha importante redución da contaminación como consecuencia da
significativa diminución do tránsito motorizado
A importante redución do tránsito motorizado e a consecuente modificación da
distribución modal de viaxes en Pontevedra que disto se derivou, traducíronse e
seguen a traducirse nunha gran redución da contaminación ligada á circulación
motorizada.
No referente aos consumos de combustible e ás emisións de CO 2 anuais, os
resultados comparando 1996 e 2014 son os seguintes54:

54

A reordenación da mobilidade motorizada e a calidade urbana como alternativa á conxestión
do tráfico na cidade. Resultados de Pontevedra. Gómez Viñas, Jesús; Macenlle, Daniel;
Mosquera Lourenzo, César. 2015.
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Apréciase unha forte redución xeral de consumos de combustible e emisións de
CO2 en todos os ámbitos urbanos, globalmente arredor das dúas terceiras
partes, e un comportamento diferenciado entre o Centro cidade, cunha redución
moi intensa de case o 88%, e a Área de ampliación, cunha redución tamén
importante de arredor do 47%.
Aínda que por Pontevedra circulan tanto vehículos da propia cidade como das
vilas próximas e non tan próximas, unha relativización crea unha imaxe máis
próxima e familiar. Pode obterse facéndoa por habitante da Cidade compacta e
os resultados aparecen na táboa seguinte55:

Por outra parte, existen externalidades á nova ordenación da mobilidade. Parte
dos vehículos que circulaban pola cidade deixaron de facelo e foron substituídos
pola mobilidade peonil ou ciclista, pero outra parte pasou a circular polas vías
periféricas; isto xera consumos de combustible e emisións de CO2. Comparando
1996 y 2014, estes vehículos que deixaron de pasar pola cidade compacta e o
fixeron polas vías periféricas foron 29.705, que consumiron arredor de 1,84
millóns de litros anuais e emitiron sobre 4,65 millóns de kg de CO 2. Isto en
porcentaxe supón arredor do 20% dos aforros na cidade compacta. Segue a ser,
non obstante, unha diminución moi considerable das emisións de CO 2 e un
grande aforro real, con independencia do diferente grao de dano das emisións
dentro e fóra da cidade.

55

A reordenación da mobilidade motorizada e a calidade urbana como alternativa á conxestión
do tráfico na cidade, op. cit.
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4.9.1. Pontevedra. Efecto PO2. Calidade do aire
Recentemente no desenvolvemento da iniciativa Pontevedra Efecto PO2
efectuáronse unha serie de estudos e medicións que mostran, entre outras
cousas, a boa calidade do aire en Pontevedra e que a situación das emisións
contaminantes ligadas ao tránsito motorizado tradúcese nunhas cifras que hai
que considerar como moi boas.
A continuación móstranse algúns destes resultados56.

56

As gráficas e datos están extraídos do Informe Observatorio Efecto PO2. Pontevedra polo
futuro do planeta. Universidade de Vigo, G4PLUS, ECOBAS, Social and Sustainable Innovation. A
numeración das táboas e gráficas que se reproducen é a do documento de referencia que se
acaba de indicar, e as fontes que figuran nas citadas táboas e gráficas corresponden igualmente
ás que se recollen no documento que se cita nesta nota a pé de páxina.
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Como pode constatarse cos datos que figuran a continuación, Pontevedra
presenta un moi alto grao de cumprimento das Directrices de calidade do aire da
OMS57. Aínda que en todos os anos o resultado é bo, se nos fixamos na
porcentaxe de cumprimento das metas da OMS no ano 2019 pódese apreciar
mellor este aspecto58:

57

Directrices de 2005, de referencia ata o ano 2021 en que a OMS editou unhas novas. Ningunha
das dúas directrices é vinculante.
58

Datos elaborados a partir de Meteogalicia, Informes resumo anuais da calidade do aire e
Directrices de calidade do aire da OMS, extraído de Observatorio Efecto PO2. Pontevedra polo
futuro do planeta. Universidade de Vigo, G4PLUS, ECOBAS, Social and Sustainable Innovation.
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Ao fixarse en cales son as fontes dos contaminantes do aire é sinxelo apreciar a
grande importancia que ten o tránsito de vehículos motorizados apoiados en
combustibles fósiles. En efecto, en contaminantes como o CO, SO2, NO2 e NOx,
Pb, partículas grosas (PM10) e partículas finas (PM2,5), a incidencia do transporte
motorizado é esencial, como pode apreciarase no que se expón a continuación.
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Así mesmo, en relación cos diversos contaminantes que se miden na calidade
do aire, o Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade
do aire, establece obxectivos de calidade, segundo os cales en Pontevedra en
2019 todos os contaminantes atopábanse por debaixo do Límite Inferior de
Avaliación (LIA) coa excepción dos óxidos de nitróxeno, que se atopaban por
enriba do Nivel Crítico (NC) establecido (para os óxidos de nitróxeno o Valor
Límite denomínase Nivel Crítico), e das partículas PM10 que se atopaban entre
o Límite Inferior e o Superior de Avaliación (LSA), como se observa na gráfica
seguinte:

Dentro dos bos resultados que se deducen dos datos anteriores, poden mesmo
precisarse algúns aspectos.
Polo que respecta ás partículas grosas (PM10), sinálase que a clasificación dos
distintos elementos dentro dos límites que lles corresponda determínase a partir
de dous criterios: primeiro, os valores medios anuais e segundo, o número de
días ao ano en que se superen os valores establecidos na normativa e que
determinan cada un dos niveis anteriormente mencionados. No caso concreto
das partículas PM10, en 2019 supérase por pouco o número de días ao ano en
que está por enriba deses valores do LIA. Polo tanto, aínda que en media anual
estase dentro dos estándares, a clasificación que se efectúa na gráfica como
LSA-LIA débese ao segundo factor, o número de días ao ano en que o supera.
Unha comprobación dos Informes de calidade do aire correspondentes a 2020
permite apreciar que o número de días en que se supera a media anual
corresponde xa a unha clasificación LIA e que a media anual do contaminante
mellorou descendendo 2 μg/m³, situándose así a media en 16 μg/m³.
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No referente aos NOx, a media anual é elevada en toda a serie de anos para os
que se dispuxo de datos, sendo o valor máis baixo 33μg/m³, bastante superior
ao límite de 20 que correspondería a LIA, e algo por enriba en 2019 do valor
límite (VL) que se establece en 30. Non se aprecia unha tendencia clara á baixa,
senón máis ben estable, situándose entre 33 e aproximadamente 40μg/m³ en
todos os anos analizados. É importante recalcar que:
- A OMS non establece un obxectivo para o indicador dos Óxidos de
Nitróxeno (NOx).
- Neste caso, as principais fontes de emisión son o tráfico, a industria e as
fontes domésticas, sendo significativa no caso das cidades a incidencia
das calefaccións. De acordo cos documentos de Pontevedra Efecto PO2
antes citados, ao reflectir os índices de calidade do aire para todos e cada
un dos días do ano apréciase que os peores días son os de inverno (ver
máis adiante). Se as fontes de contaminación (tráfico, industria...)
permanecen basicamente constantes durante todo o ano, o único factor
que varía é a calefacción, campo no que o PMUS non dispón de moita
marxe para influír e no que, por outra parte, a incidencia das políticas
municipais é limitada. Trátase máis ben e esencialmente dun problema de
transición enerxética. Desde o PMUS a forma de influír é seguir
promovendo a diminución do tráfico motorizado innecesario.
En calquera caso, pódese apreciar na táboa seguinte que todas as ratios se
atopan claramente por debaixo dos límites dos valores lexislados de calidade do
aire:
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59

Tendo en conta o índice de calidade do aire (ICA), constátase tamén a boa
situación de Pontevedra, tanto desde a perspectiva do ICA empregado ata o
momento como desde o punto de vista do ICA Europeo, novo índice que
recentemente puxeron en marcha a Axencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) e a Comisión Europea e que permite aos usuarios comprobar a calidade
actual do aire en cidades e rexións de toda Europa de modo unificado:
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Extraído de Directrices para a creación de zonas de baixas emisións (ZBE). Ministerio para a
transición ecolóxica e o reto demográfico. Novembro 2021.
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Os límites establecidos polo ICA Europeo para cada contaminante son os que
figuran a continuación, situándose Pontevedra na categoría “Boa” ou superando
lixeiramente o límite para situarse na categoría “Razoablemente Boa”:
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Recentemente en 2021, a OMS publicou unhas directrices con novas referencias
para a calidade do aire. Pódese apreciar na táboa seguinte unha comparación
resumida dos valores de referencia das publicacións de 2005 e 202161:
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Extraído de Directrices para a creación de zonas de baixas emisións (ZBE). Ministerio para a
transición ecolóxica e o reto demográfico. Novembro 2021.
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WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2,5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide,
sulfur dioxide and carbon monoxide. OMS 2021. Páxina 136.
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A OMS estableceu etapas intermedias para acadar os diferentes referentes finais
da táboa anterior62:

Con respecto ao indicado nesta nova guía, Pontevedra está nunha situación moi
axeitada. De feito, repasando o nivel dos diferentes contaminantes apréciase
que:

62

Op. cit. Páxina 135.
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-

-

No referente ao Ozono e ao Monóxido de carbono xa se cumpre o
establecido para o estado final.
Nas Partículas grosas, no Dióxido de nitróxeno e no Dióxido de xofre, xa
se cumpren os estándares establecidos para a última etapa intermedia,
xusto a anterior ao estado final establecido pola OMS nestas novas
directrices.
Nas Partículas finas, practicamente xa se cumpre o establecido para a
última etapa intermedia, a anterior ao novo referente final.

En síntese, constátase que a maioría destes contaminantes teñen unha relación
directa co uso do vehículo privado, polo que:
- As boas ratios que presenta Pontevedra son consecuencia lóxica das
políticas levadas a cabo ata o de agora.
- A consolidación destas ratios e a súa mellora precisan do mantemento e
da extensión das políticas de calmado do tránsito motorizado e de
recuperación do espazo público.

Para concluír este apartado é preciso facer referencia á contribución de ENCE
(Biofábrica, como identifica a propia empresa á fonte emisora nas súas
Memorias) ao nivel das emisións contaminantes na cidade e no Concello, dado
que se trata dun importante emisor externo ao tráfico motorizado e que, ademais,
escapa ás atribucións do PMUS no referente á súa regulación ou a influír nelas.
De acordo coa Declaración medioambiental de 202063, as emisións da biofábrica
de Pontevedra figuran na táboa seguinte:
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Indicando tamén a precitada Memoria o que segue:

63

Declaración Medioambiental 2020 Biofábrica de Pontevedra. ENCE. Como se aprecia, son
datos e informacións que proveñen da propia empresa.
AAI: Autorización Ambiental Integrada. tAD: Toneladas “air dry”, secas ao aire (sequidade
90%). Denominación da unidade de produción de celulosa.
64
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Como xa se indicou, todas estas emisións de ENCE afectan sen dúbida, en maior
ou menor medida, á cidade e ao Concello de Pontevedra e son contabilizadas,
aínda que non identificadas, nos valores que ao longo deste apartado se
comentaron. Cos datos dos que se dispuxo é imposible calibrar a porcentaxe das
emisións contabilizadas tanto no xa citado informe Observatorio Efecto PO2.
Pontevedra polo futuro do planeta, como por Meteogalicia, que teñen a súa orixe
en ENCE, e a contribución da contaminación ligada a esta empresa.
No sentido estrito, a diminución dos valores das emisións aos que se estivo
aludindo ao longo deste apartado esixirá tanto un labor relacionado co tráfico
motorizado, que xa se expuxo e se recolle neste PMUS, como unha importante
redución das emisións do foco contaminador ligado a ENCE que agora se
comentou e que se sitúa nun ámbito alleo ao presente PMUS.

4.9.2. Pontevedra. Efecto PO2. Contaminación acústica
A reprodución por La Voz de Galicia do xa comentado artigo de The Guardian é
indicativa dun dos aspectos que máis sorprendeu ao periodista: o baixo nivel de
ruído nas rúas de Pontevedra.
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O británico The Guardian ve Pontevedra como “un paraíso”
O periódico inglés destaca a conquista do espazo público e o adeus á
contaminación e ao ruído do tráfico
“As persoas non berran en Pontevedra ou berran menos. Con todo o tráfico,
desterrado, agás o máis esencial, non hai motores acelerados nin bucinas, nin
ruxidos de motos, nin xente tratando de se facer ouvir por enriba do ruído. Non
é a banda sonora habitual dunha cidade española. O que se escoita na rúa é o
piar dos paxaros nas camelias, o tintinar das culleres de café e o son das voces
humanas”.
Así comeza o periodista inglés Stephen Burgen o seu relato dos días que pasou
en Pontevedra empapándose do modelo urbano en 2018.65
Tamén outros expertos resaltan o tema do silencio:

‘For me, this is paradise': life in the Spanish city that banned cars | Cities | The Guardian.
Reproducido por La Voz de Galicia, 19/09/2018.
65
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Carlos Moreno, asesor da Alcaldesa de París, descubriu onte o modelo urbano de
Pontevedra. // R. V. 66
No referente á contaminación acústica medida en Pontevedra, cabe destacar
que a estación da Rede de ruído da Xunta de Galicia en Pontevedra se atopa,
desde abril de 2015, na zona de Campolongo (considerada zona verde por
Meteogalicia no seu Informe anual). Anteriormente a estación estaba localizada
en Mollabao, próxima a unha estrada non principal.

66

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2018/10/25/carlos-moreno-sorprende-ver-calles15867487.html
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A estación acústica sitúase nunha zona con pouca actividade, no centro da
cidade e próxima a vivendas e a unha vía de circulación. Máis concretamente:

A contorna da estación acústica é claramente equipamental e non residencial,
co edificio da Axencia Tributaria, o da Xunta de Galicia, a residencia da Terceira
idade de Campolongo e as piscinas de Campolongo, así como estacionamentos
en superficie para vehículos motorizados, alén da zona de parque na que se
implanta.
Por outra parte, a vía de circulación motorizada que se aprecia na parte inferior
da imaxe, coa glorieta incluída, e que discorre de esquerda a dereita da citada
imaxe, denominada Avenida María Vitoria Moreno, e que está case limítrofe coa
estación acústica, é un dos eixos principais de circulación motorizada. Podería
dicirse que é a circunvalación máis interior que, arrancando da Avenida de Marín,
segue pola Avenida Manuel del Palacio e a Avenida María Vitoria Moreno, e
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conclúe na Avenida de Vigo e na rúa que vai ás estacións de autobús e de tren;
e que en 2011 presentaba tráficos de entre 10.000 e 15.000 vehículos diarios.
A área na que se sitúa non é en modo algún representativa da gran zona da
cidade de Pontevedra na que se aplicaron medidas de mobilidade amable,
redución do volume de vehículos motorizados e da súa velocidade e
recuperación do espazo público para usos distintos da mobilidade.
Por todo isto os valores de nivel sonoro recollidos na estación e que se comentan
a continuación son, sendo bos, superiores non só aos que se podería pensar
polo anteriormente comentado ao inicio deste apartado, senón, sobre todo,
superiores aos que realmente se producen na ampla zona da cidade na que
desde hai máis de 22 anos se implantaron as políticas de recuperación do
espazo público e de redución da circulación motorizada.
Circunscribíndose á estación de Meteogalicia, desde 2015 os valores están por
debaixo de 65 dB e 55 dB (dependendo das franxas horarias consideradas). A
actividade atinxe un bo valor de ruído residual e de fondo, o que á súa vez está
relacionado co baixo valor do índice de ruído nocturno.
A diferenza entre L10 e L90 é claramente superior a 10 dB, de 20 dB en 2020, e o
índice L50 está preto de L10, que é un síntoma de actividade de zona de alto
impacto acústico, pero debido a unha actividade puntual ou non relevante,
debido aos baixos valores mencionados dos diferentes parámetros. O valor de
ruído residual atinxe o menor valor de todas as estacións da rede en Galicia. Os
valores diúrnos e vespertinos están por debaixo de 65 dB e os valores nocturnos
son lixeiramente superiores a 55 dB. Esta é unha das estacións da rede de ruído
onde se atinxe un valor residual inferior a 40 dB.
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En 2020 os resultados foron67:
Día (Ld)
Tarde (Le)
Noite (Ln)
Ponderado (Lden)
Ruído transitorio (L10)
Mediana de valores (L50)
Ruído de fondo (L90)
Valor de fondo natural (Lresidual)

58 dB
57 dB
56 dB
63 dB
61 dB
56 dB
41 dB
37 dB

Situándose todos os valores por debaixo dos de 2019.
A continuación, móstrase a evolución mensual nos anos 2019 e 2020:

67

Ruído ambiental. Informe 2020. Meteogalicia.
116

En 2020 a evolución mensual foi a seguinte:

Facilmente se aprecia que en maio e xuño de 2019 e en xuño e agosto de 2020
se acadaron valores nocturnos excesivamente altos para a zona, debido a picos
de intensidade, que afectan a todo un período.
Por outra parte, obsérvase unha boa correlación entre os valores históricos e de
2020 no índice L50. A influencia máis significativa da pandemia concentrouse nos

117

meses de confinamento (marzo, abril, maio). No resto do ano L 50 evolucionou de
maneira semellante aos restantes anos.
Un elemento que resaltar sobre o que o Informe de 2020 chama “picos de
intensidade” nocturnos pode observarse nas gráficas seguintes, por exemplo,
para os meses de xuño e agosto de 2020 (ou de maio e xuño de 2019, que non
se reflicten nas gráficas seguintes) ou de marzo de 201968:

68

No mes de marzo celébranse as festas de San Xosé do barrio de Campolongo, onde se sitúa
a estación acústica.
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No mes de xuño de 2020, o índice de noite está por enriba do índice de día
durante todo o mes; no mes de agosto 2020, os dous picos nocturnos que se
resaltan superan amplamente os valores do índice de día (coinciden con datas
de festas de toda Galicia e tamén en Pontevedra, onde as festas da Peregrina
abranguen en xeral do 6 ao 15 de agosto). No mes de agosto de 2019 repetiuse
unha situación semellante:
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O mes de marzo de 2019, que se indica a continuación como exemplo, mostra
arredor do 19 de marzo a incidencia da festa do barrio de Campolongo:
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Se se toman como obxectivos de calidade acústica os que recolle a normativa
(ver táboa seguinte) e que se mostran a continuación, apréciase que para zonas
con predominio do uso residencial se cumpren de sobra os valores de Ld e Le e
se está lixeiramente por enriba do referente de Ln, con todas as matizacións que
se efectuaron para os índices nocturnos da estación, referentes tanto a que non
son representativos do nivel sonoro nocturno da inmensa maior parte da cidade,
como de que este índice está influído por actividades puntuais non relevantes.
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4.10. Rede de corredores verdes
A Lei de cambio climático e transición ecolóxica indica na letra b) do apartado 3
do artigo 14, entre outras cousas, que
“Os municipios de máis de 50.000 habitantes e os territorios insulares
adoptarán antes de 2023 plans de mobilidade urbana sustentable que
introduzan medidas de mitigación que permitan reducir as emisións
derivadas da mobilidade e incluíran, polo menos:
(…)
b) Medidas para facilitar os desprazamentos a pé, en bicicleta ou outros
medios de transporte activo, asociándoos con hábitos de vida saudables,
así como corredores verdes intraurbanos que conecten os espazos
verdes coas grandes áreas verdes periurbanas.”
Pontevedra deu importantes pasos para construír unha rede de corredores
verdes que conecten a cidade coas áreas verdes que a rodean, ao tempo que
sirvan tamén de articulación de áreas urbanas.
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De acordo co Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, nas áreas urbanizadas existentes
deben cumprirse os obxectivos de calidade acústica que se indican na táboa. Extraído de
Directrices para a creación de zonas de baixas emisións (ZBE). Ministerio para a transición
ecolóxica e o reto demográfico. Novembro 2021.
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Estes esforzos centráronse en achegar os Espazos Naturais de Interese Local
(ENIL) da Xunqueira de Alba e do Río dos Gafos, así como a parte do río Lérez
incluída dentro da Rede Natura 2000.
A Xunqueira de Alba, declarada ENIL por orde da CEMATI de 27 de agosto de
2012, publicada no DOG de 12 de setembro de 2012, sitúase na zona noroeste
do Concello de Pontevedra.
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O río Lérez, que percorre o Concello de Pontevedra de nordeste a oeste, é un
ZEC que forma parte da Rede Natura, por decreto 37/2014 da CEMATI,
publicado no DOG de 31 de marzo de 2014, e LIC por Decisión da comisión
Europea de 7 de decembro de 2004.
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Por último, o Río dos Gafos, que foi declarado ENIL por orde da CEMATI
publicada no DOG de 11 de decembro de 2012, percorre o Concello de
Pontevedra de sueste a oeste.
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Actualmente tanto o ZEC do río Lérez como o ENIL de Os Gafos xa están
conectados coa cidade a través das zonas verdes urbanas, de maneira que
ambos se unen en As Corvaceiras, xa que as Avenidas de Bos Aires, Uruguai e
As Corvaceiras son a marxe esquerda do Lérez ata a desembocadura do Gafos,
que atravesou toda a cidade a través do barrio de Campolongo.
Pola súa parte, o ENIL de A Xunqueira de Alba chega ata a desembocadura do
río Rons, afluente do Lérez, na rúa de Domingo Fontán, tamén no interior da
cidade e fronte á Avda. do Uruguai.
Inclúense a continuación as zonas verdes segundo a cartografía do Servizo de
Mantemento de Xardíns que mostra a unión dos espazos naturais co paseo do
bordo da Ría a través da cidade, formando unha malla.

Zona verde de A Xunqueira de Alba
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Zona verde das marxes do Lérez 1

Zona verde das marxes do Lérez 2
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Zona verde das marxes do Lérez 3

Zona verde do Gafos 1

128

Zona verde do Gafos 2

Zona verde do Gafos 3

Así vemos como en Pontevedra hai actualmente unha rede de tres
corredores verdes que percorren o territorio municipal de norte a sur e de
leste a oeste, moi consolidados e unidos na cidade nun percorrido peonil
que avanza pola beira da Ría cara ao Concello de Marín.
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De todos os xeitos, o Concello de Pontevedra contempla unha serie de
actuacións para completar e ampliar esta rede de corredores verdes:
1. No do río Lérez é posible mellorar a circulación peonil retirando o tráfico
motorizado das súas marxes.
2. No caso do Gafos, que en boa parte corre soterrado no seu percorrido
urbano, estase procedendo a descubrir un treito na estación de autobuses
mentres se redacta este PMUS e está en proxecto unha mellora do treito
urbano máis achegado á desembocadura.
3. O ENIL de A Xunqueira de Alba ten na zona máis próxima á cidade
algunhas instalacións da Administración do Estado e da Xunta de Galicia
que deben ser retiradas. As edificacións da Deputación xa están a ser
retiradas.
4. Completar o percorrido peonil pola marxe esquerda da ría ata O Cabo en
Lourizán e conectalo con Estribela na mesma parroquia.

4.11. A redución do tráfico vehicular ao tráfico necesario, consecuencia e
base da política de transporte levada a cabo en Pontevedra
O tráfico motorizado necesario é moitísimo menos do que actualmente discorre
polas nosas cidades.
O espazo público ten un valor moi alto e non se pode ocupar masivamente pola
circulación dos automóbiles e tampouco polo seu estacionamento. Gran parte do
tráfico existente prodúcese como consecuencia das facilidades ao automóbil e
ao seu estacionamento.
O tráfico necesario de vehículos é esencialmente o tráfico necesario para
atender os servizos e necesidades imprescindibles para permitir o
funcionamento axeitado da cidade e do municipio, é dicir, o imprescindible para
que as actividades residenciais e económicas poidan funcionar nas condicións
esixidas pola sociedade actual.
Enténdese por tráfico de servizos, no campo da mobilidade motorizada ou
mecanizada, o que se corresponde con aquelas actividades necesarias para o
bo desenvolvemento da actividade económica e residencial, e inclúe, ademais
das actividades de servizos públicos e de emerxencia, aqueles tráficos e
estacionamentos necesarios para o funcionamento da cidade, tales como os de
mensaxería, a entrega a domicilio, o acceso a garaxes en zonas de tráfico
restrinxido, o acceso para persoas con mobilidade reducida, o servizo a hoteis,
o transporte de vultos por residentes en edificios que carezan de garaxe ou as
mudanzas e as actividades asimiladas. Inclúense no concepto de servizos os
tráficos e os estacionamentos de vehículos expresamente autorizados para
residentes, comerciantes, profesionais, centros administrativos ou semellantes,

130

así como a carga e descarga tradicional, que contará coa súa regulamentación
específica en desenvolvemento da normativa xeral de tráfico70.
Coa política levada a cabo en Pontevedra conseguiuse reducir o tráfico vehicular
ao tráfico imprescindible e necesario.
Por outra parte, tamén desde o punto de vista da saúde, o esencial e
prioritario é a redución do volume do tráfico. É dicir, limitar o tráfico ao
estritamente necesario.
Son moitos os estudos e análises que apoian esta tese, pero é especialmente
significativo o que se deduce da documentada e exhaustiva análise efectuada
pola Axencia francesa de seguridade sanitaria (ANSES) na rexión Île-de-France
e publicada en 201971. Con carácter xeral, sinala que as medidas específicas de
mobilidade deben inscribirse nunha gobernanza da cidade máis ampla e
extensa, integrando o urbanismo, os transportes, a saúde e a calidade do aire,
do medio ambiente e do modo de vida.
A Axencia remarca que as medidas referentes á evolución tecnolóxica e á
composición do parque automóbil, coa incorporación progresiva, entre outras
cousas, da electrificación, son insuficientes para mellorar por si mesmas a
calidade do aire nas aglomeracións. Insiste na necesidade de considerar
conxuntamente a evolución tecnolóxica e regulamentaria, a promoción das
tecnoloxías alternativas, a renovación do parque, pero sobre todo a redución
do tráfico, compensada co reforzo dos transportes públicos, a intermodalidade
e os modos de desprazamento activo.
Conclúe indicando que a evolución tecnolóxica é insuficiente para mellorar
de forma duradeira a calidade do aire nas aglomeracións.
Por outra parte, resulta obvio o impacto positivo da mobilidade activa, a pé e en
bicicleta, na saúde das persoas . O feito de camiñar ou pedalear durante certo
período de tempo é un factor de prevención de enfermidades e, en
consecuencia, reduce o consumo de medicamentos, axuda a manter o peso
ideal e actúa sobre importantes factores de risco para a saúde.
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Baseado no que recolle a Ordenanza reguladora da mobilidade amable e da utilización dos
espazos públicos no Concello de Pontevedra. BOPPO de 1 de outubro de 2020.
71

Particules de l'air ambiant extérieur. Effets sanitaires des particules de l'air ambiant extérieur
selon les composés, les sources et la granulométrie.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra-Sante.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf
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Así mesmo, a mitigación do ruído nas cidades ata reducilo a límites dentro da
normalidade é outra importante esixencia en defensa da saúde da poboación en
termos medioambientais. O ruído causa miles de mortes ao ano en España; a
súa redución e control están intimamente relacionados, entre outros factores,
coa redución do tráfico.
Pódese dicir como conclusión que o esencial é a redución do volume do tráfico
motorizado e despois entrar no proceso de redución das emisións contaminantes
(electrificación do mesmo, por exemplo) dese menor tráfico que se identificou
como necesario.
A meta a acadar non pode ser unha cidade coas rúas atoadas por vehículos
motorizados, pero, iso si, todos eléctricos; a meta é un espazo público aberto a
todos os usos dos cidadáns, no que a mobilidade motorizada deixou de ser o
condicionante do seu deseño. Un espazo público no que se reduciu
drasticamente a contaminación coa supresión dunha gran parte do tránsito
vehicular como consecuencia da súa limitación ao necesario.
4.11.1.
O coche eléctrico: como en todo novo proceso hai que pasar da
proposta ilusionante pero acrítica á constatación das súas limitacións,
para recoñecer precisamente as súas potencialidades
A substitución dos carburantes, especialmente coa electrificación, é moi
conveniente. Pero sempre debe ser unha medida adicional e
complementaria á da redución do tráfico.
A redución de emisións contaminantes vai ligada por orde de importancia:
a) Esencialmente á redución do volume de tráfico automóbil motorizado.
b) Á substitución dos carburantes dos vehículos motorizados por outros
menos contaminantes.
c) Á diminución da velocidade máxima de circulación.
Todo isto:
➔ propicia directamente a convivencia e a coexistencia no espazo público;
➔ contribúe a reducir as emisións contaminantes;
➔ aumenta a seguridade viaria e reduce os atropelos.
Ademais do exposto anteriormente ao citar o informe da ANSES, é preciso
recordar que en moitas ocasións non se ten en conta que implementar unha
tecnoloxía que vai destinada a reducir o deterioro ecolóxico pode volverse en
contra, producindo o efecto contrario por mor do “efecto rebote”, tamén coñecido
como paradoxo de Jevons, xa que podería causar un maior consumo e
dependencia do transporte individual, porque se reduciría o custo ecolóxico por
132

unidade, pero podería implicar incrementos do parque de automóbiles e, polo
tanto, o custo ecolóxico agregado podería ser maior que o actual.72
Como se comentou, ignórase a actuación do efecto rebote polo cal as melloras
na eficiencia adoitan conducir historicamente a un maior consumo global de
enerxía. O efecto rebote total (de toda a economía) é polo menos do 50%, e para
España estimouse nun 65-75% (Dimitropoulos, 2007; Freire-González, 2017).
Por mor do efecto rebote ou paradoxo de Jevons, unha maior eficiencia non
asegura a redución do consumo, senón que, polo contrario, no noso sistema
socioeconómico acaba por favorecer o seu aumento.73
Así mesmo, a mobilidade sostible e xusta ten moito máis a ver con menos coches
que con coches eléctricos. Sen dúbida, asistiremos nas próximas décadas a un
certo grao de electrificación do parque automobilístico; pero aspirar á súa
completa substitución suporía unha presión sobre as nosas reservas de minerais
que comprometería outros desenvolvementos tecnolóxicos, como demostraron
os estudos de científicas como Alicia Valero. E, sobre todo, porque nos impediría
romper coa cuestión fundamental: o coche como instrumento de privatización
indirecto do común que ten efectos urbanísticos perversos.74
Temos que ser conscientes de que a electrificación cambia e mellora algunhas
cousas (por exemplo, a emisión de contaminantes en destino), aínda que nin
aborda nin modifica outras relacionadas coa mobilidade e coa calidade do
espazo urbano.
Desde a perspectiva peonil e local, a electrificación:
- Contribúe a mellorar a calidade do aire e o ruído;
- Modifica o panorama de recursos necesarios para a mobilidade;
- Persiste, con todo, o problema da ocupación do espazo;
- As emisións en orixe (proceso de fabricación) e na fase de conversión en
chatarra mantéñense sen grandes cambios;
- Non se están a abordar os problemas relacionados coa redución do peso
e do tamaño dos vehículos.
No coche eléctrico preséntase outro importante paradoxo: as tecnoloxías máis
eficientes enerxeticamente son menos eficientes desde o punto de vista do
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El coche eléctrico en el mito del crecimiento sostenible. 05/02/2014. Luis González Reyes.
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Recomendaciones para la mejora de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del
Gobierno de España. Instituto Resiliencia. Novembro 2018.

“Las supermanzanas de BCN: del proyecto piloto al modelo de ciudad”. Emilio Santiago Muiño,
El Diario.es, 3-X-21.
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consumo de materiais. Ademais, a demanda de materiais raros é moi elevada, e
moito máis que no coche convencional.

75

75

Antonio Valero – CIRCE Institute – Universidad de Zaragoza.
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Evitar a dependencia de combustibles fósiles implicará aceptar a dependencia
de materiais, algúns deles con importantes riscos de subministración (Te, Co, In,
Li, Nd, Cd, Ag, Cr, Ga, Mn, Sn, Zn). A demanda de materiais para vehículos
eléctricos (Co, Cu, Ni, Al) precisará da maior demanda exerxética76 mineral.77.
Existen estudos que sinalan que a inestabilidade e a volatilidade do prezo do litio
poden pór en perigo a futura subministración deste compoñente fundamental
para a fabricación de baterías para vehículos eléctricos, téndose constatado a
presenza de burbullas especulativas na conformación do prezo. Considérase
que a inestabilidade de prezos do litio pode dificultar a planificación, xa que, ante
un prezo que non está fundamentado, as empresas non van facer investimentos
fortes ata ter a seguridade de que o prezo e o custo son reais e estables, e que
responden ás regras fundamentais do mercado e non a especulacións ou a
76

A exerxía é unha propiedade termodinámica dunha substancia nun ambiente que permite
determinar o potencial de traballo útil dunha determinada cantidade de enerxía que se pode
acadar pola interacción espontánea entre un sistema e a súa contorna. Informa da utilidade
potencial do sistema como fonte de traballo.
Definida doutra forma, a exerxía é a porción da enerxía que pode ser transformada en traballo
mecánico. A exerxía determina de forma cuantitativa o valor termodinámico de calquera recurso,
e permite analizar rigorosamente o desperdicio dos recursos nas actividades da sociedade,
establecendo pautas para o seu aforro e uso eficiente.
77

“Los límites materiales de la Energía”. Alicia Valero. Ciclo de conferencias GRES. 12-VII-17.
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factores de moi curto prazo. Sinalando finalmente que, no caso de España, a
situación pode chegar a ser aínda máis complicada, xa que a posta en marcha
dos plans cara a unha transición enerxética e cara á mobilidade sostible está
deseñada a curto ou medio prazo. “O Estado español é máis susceptible que
outras nacións fóra do marco europeo, xa que a súa proposta en favor da
transición enerxética é moi ambiciosa”.78
Un recente informe da Comisión de Transportes do Colexio de Enxeñeiros
Industriais de Valladolid 79 apunta tamén na mesma dirección, engadindo que
aínda non se sabe cal será o destino final das baterías inservibles, que polo
momento son almacenadas polos fabricantes porque aínda non se atopou unha
reciclaxe óptima. Hai que ter presente que actualmente non se contemplan
baterías de litio que duren toda a vida útil do vehículo, polo que hai que
considerar que será necesario substituílas e repolas polo menos unha vez ao
longo da vida do vehículo, o que incorpora de novo todos os efectos
medioambientais ligados á súa fabricación e á súa reciclaxe final. No referente
aos vehículos eléctricos movidos por motores de pila de combustible,
alimentados por hidróxeno, o informe sinala que aínda que non presentan as
limitacións de autonomía nin de tempo de recarga, o seu desenvolvemento
tecnolóxico e comercialización están aínda moi atrasados, ao que se lle engade
o elevado prezo do hidróxeno.
Por outra parte, o presidente da citada Comisión do Colexio de Enxeñeiros
Industriais destaca que, desde o punto de vista da loita contra o cambio climático,
o coche eléctrico é tan contaminante como o diésel actual: “Contamina igual ou
máis no referente ao impacto das emisións de gases de efecto invernadoiro
tendo en conta o ciclo completo de vida do vehículo, sen esquecer a emisión de
partículas contaminantes provocadas polo rozamento dos pneumáticos e os
freos”.80

Uribe, Jorge M. et al. Price Bubbles in Lithium Markets around the World. IREA – Working
Papers, 2021, IR21/10. http://hdl.handle.net/2445/176819. Pode verse información sobre este
traballo
da
Universitat
Oberta
de
Catalunya
(UOC)
en
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/277-litio-transicion-energetica.html, de onde
se extraeron estas notas.
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Comisión de Transportes do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Valladolid, presidida por
José Ramón Perán. 2021. O informe considera un coche eléctrico de batería de litio e un
automóbil de tracción diésel que cumpre a Norma EU-6 actualizada.
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Neste sentido, arredor da metade das emisións das partículas contaminantes (PM 10) derivadas
da circulación de vehículos prodúcese na fricción roda-calzada e na abrasión dos freos. Estas
emisións son análogas entre un coche eléctrico e un diésel. Non-exhaust traffic related emissions

– Brake and tyre wear PM. T. Grigoratos e G. Martini. European Commission. Joint Research
Centre. Institute of Energy and Transport. Oficina de Publicacións da Unión Europea.
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En relación co ciclo completo de vida do vehículo, un informe da empresa
automobilística Volvo analiza a pegada de carbono que emiten un vehículo de
cero emisións e outro de gasolina ao longo da súa vida útil. Preténdese efectuar
unha aproximación á pegada de carbono que deixa un coche eléctrico ao longo
da súa vida en comparación cun coche de gasolina81. Para levar a cabo o estudo,
Volvo tivo en conta o ciclo de vida dos dous coches. Comezando polas materias
primas e o proceso de produción, tivéronse en conta outros tres aspectos: a
alimentación (electricidade e carburante), a condución ao longo dunha vida útil
de 200.000 quilómetros e a eliminación final dos coches. Segundo o informe, as
emisións de produción dun C40 Recharge son un 70% máis altas que as dun
XC40 a gasolina. Isto é debido, principalmente, ao alto nivel de emisións de
carbono dos procesos de produción das baterías e do aceiro, e á maior
proporción de aluminio empregado no vehículo. Se non se tiveran en conta as
baterías, ese 70% de emisións de gases de efecto invernadoiro quedaría
reducido ao 30%.
Os datos constatan que un coche eléctrico chega ao concesionario deixando
unha pegada de CO2 (dióxido de carbono) moito máis elevada que outro de
combustión interna. Emporiso, a partir do momento en que ambos vehículos
comezan a circular, o coche de gasolina comeza a queimar combustible e a xerar
emisións nocivas a cada quilómetro que percorre. En cambio, o eléctrico non
emite CO2 mentres circula, unicamente xera emisións durante o proceso de
recarga.
Para saber en que momento se igualan as emisións de gases de efecto
invernadoiro entre un coche eléctrico e outro de combustión interna, Volvo ten
en conta a orixe da electricidade. O fabricante emprega tres modelos: a mestura
enerxética a nivel mundial, na que predominan as enerxías fósiles; a mestura
prevista na UE-28 (os países da UE, ademais do Reino Unido); e, por último, as
enerxías renovables, principalmente a eólica. No primeiro dos escenarios, a
mestura enerxética a nivel mundial, o SUV eléctrico precisa percorrer 110.000
Luxemburgo, 2014. Citado por A. Sanz, en Movilidad alternativa. Separando el grano de la paja;
Facultade Ágora, Deputación de Pontevedra. 2021.
Extraído de “Fabricar un coche eléctrico contamina un 70% más que uno de gasolina”. La
Vanguardia, 7-XII-21. Volvo fixo esta comparativa tomando dous coches da súa gama, o C40
Recharge e o XC40, que se fabrican sobre a mesma plataforma e comparten moitas pezas. O
primeiro
é
un
vehículo
eléctrico
da
marca
de
orixe
sueca
81

https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20200203/473276481644/seinician-los-pedidos-del-primer-coche-electrico-volvo-xc40-recharge-p8.htmle o
XC40 é un modelo de gasolina. Ver o estudo completo en Volvo-C40-Recharge-LCA-report
(Carbon footprint report) Volvo 2021.
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quilómetros para que a súa pegada de carbono sexa inferior á do XC40 de
combustión interna. A cifra queda reducida aos 77.000 quilómetros se a fonte de
alimentación do C40 Recharge é segundo a mestura enerxética UE-28. Cando
o coche eléctrico se alimenta de enerxía eólica, deixa de ser máis contaminante
que outro de combustión interna despois de percorrer 49.000 quilómetros.82
Outros estudos expoñen que o coche eléctrico presenta claras vantaxes
medioambientais en relación co vehículo convencional de carburantes fósiles. 83
Así mesmo, existen estudos que son moi optimistas en relación co coche
eléctrico, e que tras analizar unha serie de cambios tecnolóxicos que se
producirán no futuro, como a descarbonización na subministración de
electricidade, indican que estas melloras ambientais –que recoñecen que aínda
están por chegar– aumentarán aínda máis as vantaxes que presentan os
vehículos eléctricos sobre os tradicionais84. Porén, pódese observar como este
estudo está fundamentado en hipóteses de futuro que, aínda que se confirmen,
non se materializarían ata dentro de anos, aspecto en que conflúen todas as
análises que se comentan neste apartado.

O informe da empresa automobilística Volvo non deixa de ser un “informe de parte”, pero foi
exposto aquí por ser un referente interesante para a comparación e pola propia consistencia do
estudo.
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Global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of passenger cars. Georg Bieker.

ICCT – International Council on Clean Transportation Europe. Xullo de 2021. As estimacións
deste traballo indican na súa opción máis optimista para o vehículo eléctrico que un automóbil
europeo medio deste tipo supón a redución en dúas terceiras partes das emisións de gases de
efecto invernadoiro respecto dun automóbil equivalente de combustión convencional, ao longo
de toda a súa vida útil. É importante que se produza unha descarbonización progresiva na
combinación de electricidade, xa que inflúe de maneira intensa nestes valores. Un informe
anterior da mesma organización, Effects of battery manufacturing on electric vehicle life-cycle
greenhouse gas emissions (D. Hall e N. Lutsey, 2018), indicaba que: en xeral, os vehículos
eléctricos adoitan ter emisións de gases de efecto invernadoiro durante o seu ciclo de vida moito
máis baixas que as dun automóbil típico en Europa, mesmo cando se asumen emisións de
fabricación de baterías relativamente altas. Un vehículo eléctrico medio en Europa produce nos
primeiros 150.000 km de condución un 50% menos de gases de efecto invernadoiro
correspondentes ao seu ciclo de vida [suponse que respecto do vehículo estándar de
combustión], aínda que o beneficio relativo varía entre un 28% e un 72%, dependendo da
composición da produción local de electricidade. As maiores emisións dun coche eléctrico na
fase de fabricación quedarían amortizadas en 2 anos de condución coa electricidade media da
rede europea en comparación cun vehículo típico. Citado por A. Sanz, en Movilidad alternativa.
Separando el grano de la paja; op. cit. (Ampliáronse as frases do orixinal inglés respecto das que
aporta A. Sanz).
Pricing indirect emissions accelerates low—carbon transition of US light vehicle sector.
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27247-y.pdf. A conclusión do estudo indica que
todo o proceso industrial dos coches con motor térmico sempre resultará moito máis problemático
respecto do medio ambiente.
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Outros temas que se están a analizar teñen a ver coas redes eléctricas e a
demanda. Os vehículos eléctricos probablemente non causen unha crise da
demanda de enerxía, pero poderían influír no perfil de carga. Será nas áreas
urbanas e suburbanas nas que se concentrarán as maiores demandas,
especialmente nas horas puntas de carga, con picos que poden ser importantes:
“Algunhas áreas suburbanas poderían ser convertidas en ‘hot spots’ (puntos
quentes, puntos conflitivos) debido a demandas puntuais, xa que, mesmo con
baixos niveis de penetración de vehículos eléctricos no conxunto dun Estado, é
probable que xurdan áreas locais con alta poboación de vehículos eléctricos”. 85

Este estudo tamén contempla a lenta penetración do vehículo eléctrico en
relación co total do parque automóbil, xa que, por exemplo, no caso de Alemaña,
país no se centra o estudo, considera que o parque eléctrico non acadará o 40%
do parque automóbil total ata 2050.
Finalmente, é interesante comentar as hipóteses e conclusións do estudo
Estrategias para la descarbonización del transporte terrestre en España86.
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El impacto potencial de los vehículos eléctricos en los sistemas de energía globales, 8 de
agosto de 2018. Hauke Engel, Russell Hensley, Stefan Knupfer e Shivika Sahdev.
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-potentialimpact-of-electric-vehicles-on-global-energy-systems/es-CL
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Estrategias para la descarbonización del transporte terrestre en España. Un análisis de
escenarios. Economics for Energy, 2021. https://eforenergy.org/publicaciones.php. Os socios de
Economics for Energy son: Acciona, Alcoa, Banco de Santander, Naturgy, Funcas, Iberdrola,
Inditex, Ferrovial, a Universidad Pontificia de Comillas e a Universidade de Vigo. O informe foi
elaborado por David Declercq (Economics for Energy), Pedro Linares (Economics for Energy e
Instituto de Investigación Tecnológica, U.P. Comillas), José Carlos Romero (Instituto de
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Xa no inicio remárcase que o 35% do consumo enerxético e das emisións
pertence ao transporte urbano. A lectura deste dato indica que, aínda que a
maioría das políticas de xestión do transporte se centran nas cidades, gran parte
das emisións proceden do transporte interurbano87. Por outra parte, o transporte
de pasaxeiros supón un 63% do total, de maneira que o transporte de
mercadorías causa máis dun terzo das emisións, polo que tamén é
imprescindible deseñar políticas para este sector particular se se quere avanzar
na descarbonización.
Ao analizar os factores que se consideran imprescindibles no obxectivo da
redución de emisións no transporte no conxunto do Estado, considéranse varios
supostos, como o cambio modal, a penetración do vehículo eléctrico, a retirada
acelerada de vehículos convencionais e, por último, as restricións ao tráfico
urbano (do tipo de peaxes, accesos limitados en función da etiquetaxe ambiental
dos vehículos e semellantes).
En relación coas emisións totais de CO2, contemplando as diferentes opcións
de maneira illada apréciase que a retirada acelerada dos vehículos
convencionais é a medida que máis emisións reduce por si mesma,
seguida do cambio modal.
O escenario conxunto que atinxe as maiores reducións sobre o escenario de
referencia é, loxicamente, aquel que combina a retirada acelerada de vehículos
antigos, o cambio modal e unha cota elevada de vehículos eléctricos.
Respecto do vehículo eléctrico, o informe indica que a penetración da nova
mobilidade, considerada a estes efectos de maneira illada, tamén reduciría de
forma significativa as emisións, aínda que o faría, como se acaba de indicar, de
maneira illada ou independente, non como resultado de políticas de limitación de
emisións como as que recolle a normativa en Europa. Neste sentido, cando o
límite de emisións é global, a redución atinxida polos vehículos eléctricos
compénsase con maiores emisións dos vehículos convencionais, polo que a
redución de emisións que atinxe é limitada, agás que vaia acompañada dun
cambio modal.

Investigación Tecnológica, U.P. Comillas) e Klaas Würzburg, coa colaboración de Xavier
Labandeira (Economics for Energy), Xiral López (UNED) e Roberto Puente (U.P. Comillas).
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Ante este dato non deixa de chamar a atención que o peso normativo da redución das emisións
estea centrado nas cidades, e polo tanto na administración municipal, cando é sinxelo deducir
que a aplicación de medidas sobre o sector da estrada sería máis eficaz, aínda que
correspondería, segundo os casos, ás administracións central, autonómica e supramunicipal.
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En termos de custo, o cambio modal entendido como a substitución do
vehículo privado polo transporte público (transporte público interurbano en
estrada e o transporte público urbano nas grandes cidades) e pola mobilidade
activa (peóns e ciclistas no medio urbano) é a política máis eficiente e a máis
efectiva: non supón custo adicional en termos de investimento no parque de
vehículos lixeiros, e atinxe reducións de emisións moi importantes. Tendo
unicamente en conta os custos monetarios, as estimacións indican que se
atinxirían as reducións de emisións mesmo con custos negativos (ao reducirse
o consumo de combustible e, polo tanto, o custo variable do desprazamento):

A promoción dos vehículos eléctricos (basicamente, subvencionando o seu
sobrecusto mentres exista, e tamén despregando a estrutura de recarga
necesaria para mitigar o “range anxiety”) é unha política que, en principio,
permite reducir as emisións, pero só se non supón un empeoramento dos
obxectivos de redución de emisións dos vehículos convencionais mentres estes
sigan a ser unha porcentaxe elevada do parque circulante. Baixo a política actual
da UE, unha maior penetración de vehículos eléctricos permite relaxar os
obxectivos de redución de emisións dos vehículos convencionais, podendo
chegar a supor un aumento de emisións con respecto do escenario de referencia
ao engadir unha menor taxa de renovación dos vehículos convencionais, nun
exemplo de “backfire” debido ao deseño da política. Polo tanto, deberíase
realizar a promoción adicional de vehículos eléctricos de maneira que non se
modifiquen o resto das condicións do parque convencional, se o que se pretende
é que realmente teña lugar un aforro de emisións sobre o escenario de
referencia. Agora ben, mesmo cando se trata de evitar este efecto rebote
illando ambas medidas, o custo desta actuación é maior que o do cambio
modal. E reflexiona o informe que se comenta sobre se ten sentido, e ata que
punto e en que condicións, incorrer nestes custos (sempre que a alternativa de
cambio modal sexa realista)88.
Tamén, por suposto, haberá que ter en conta as posibles implicacións
distributivas das políticas de promoción de vehículos eléctricos: as posibles
axudas á súa compra poderían ir predominantemente aos usuarios con maior
renda (que son os que adoitan empregar máis o vehículo privado).
88

O caso do Concello de Pontevedra é un exemplo claro de que a consideración do cambio
modal é realista.
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A retirada acelerada de vehículos convencionais móstrase como unha política
tamén potencialmente moi efectiva para reducir emisións, pero moi cara, xa que
necesita desfacerse de vehículos cun valor residual aínda significativo, sobre
todo cando segue a ser aplicada con idades medias xa baixas.
Pola súa parte, o escenario do PNIEC89 mostra tamén uns custos negativos de
-117 euros por tonelada de CO2 evitada, o que destaca que este escenario sería
moi eficiente. Pero hai que ter en conta que o PNIEC engloba tanto a penetración
de vehículos eléctricos como o cambio modal, e a primeira delas si que ten custo.
Por si mesma, a introdución de vehículos eléctricos no contexto da normativa
europea de control de emisións de CO2 ten un custo de 1.240 euros por tonelada
evitada. Por isto, o cambio modal, coa súa relación entre eficiencia e custo,
é o que fai realidade a rendibilidade do conxunto do plan.
En relación con este informe, o cambio modal que se produciu en Pontevedra
nestes últimos 22 anos é tremendamente importante, sendo a marcha a pé o
modo de desprazamento claramente maioritario e cunha redución de grande
importancia dos desprazamentos en vehículo motorizado. Como se viu noutros
apartados deste PMUS, as porcentaxes de desprazamentos a pé non deixaron
de aumentar ao longo dos anos, implantándose un cambio na distribución modal
de desprazamentos que existía en 1999 que pode cualificarse de inmensamente
significativa. Así pois, Pontevedra estaría situada no marco do estudo na
posición de atinxir, coas súas políticas relativas ao espazo público e ao
transporte, a maior eficiencia e eficacia na consecución das metas de reducir os
impactos medioambientais ligados ao tráfico motorizado urbano e ao vehículo
automóbil, así como na redución dos GEI.
Como síntese do exposto sobre o vehículo eléctrico, o que parece estar fóra de
toda dúbida é:
- O elevado consumo dos denominados materiais raros na fabricación dun
vehículo eléctrico, tanto porcentual, en relación co total de materiais do
vehículo como en volume, cando se xeneralicen estes vehículos.
- O problema da eliminación das baterías, importante fonte de
contaminación, sobre o que non se albisca unha solución coherente.
- A fabricación dos vehículos eléctricos é unha fonte importante de
emisións de GEI, cunha pegada de carbono moi superior en toda esta
fase de produción á dos vehículos de combustión.

89

Hipótese do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima considerando a demanda calculada
no informe de Economics for energy.
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Non hai aínda unha confluencia respecto do punto de equilibrio no que as
menores emisións dos vehículos eléctricos durante o uso e
funcionamento destes en relación cos de combustión situarán a pegada
de carbono de ambas tipoloxías de vehículos nun punto de equilibrio. Isto
dependerá en gran medida, entre outros aspectos, das fontes de
produción da enerxía eléctrica.
En calquera caso, o proceso para atinxir o devandito punto de equilibrio
será longo.
Do mesmo xeito, son moitas as análises que conflúen en que a
xeneralización do vehículo eléctrico non será tan rápida nin uniforme
como inicialmente puido considerarse e que a súa penetración será máis
lenta que a prevista nun principio, e que a coexistencia cun parque de
vehículos de combustión interna inicialmente maioritario e durante moito
tempo significativo é algo que hai que contemplar a medio e, mesmo,
longo prazo.
A contaminación do que se coñece como partículas grosas, producida
polas rodas (rozamento entre pneumático e pavimento) e polos freos
(abrasión no proceso de frear) seguirá presente cun ou con outro tipo de
vehículo.
É o vehículo, de combustión ou eléctrico, o que contamina e provoca os
GEI, e canto menor sexa o número de vehículos, menor será a pegada de
carbono e a contaminación; de aí a importancia de reducir o tráfico
motorizado nas cidades ao tráfico necesario.
A liberación de espazo público para outros usos distintos da mobilidade
pasa necesariamente pola redución do volume de tráfico motorizado, con
independencia da súa tipoloxía de motorización.

4.11.1.1.

Impacto acústico ligado aos vehículos eléctricos

Para concluír, cabe reflexionar sobre o impacto acústico ligado aos vehículos
eléctricos.
Para isto e sen querer ser exhaustivos, recórrese ao indicado polo artigo Noise
from electric vehicles90, extractando algúns dos seus parágrafos:
“Os beneficios acústicos dos vehículos eléctricos só son evidentes a baixas
velocidades, cando domina o ruído de propulsión (10-25 km/h), xa que os
motores eléctricos son moito máis silenciosos que os seus homólogos de
combustible convencional. Ao aumentar a velocidade, o ruído provocado
90

Fonte: Adaptado da EEA (2018b). Environmental noise in Europe
22/2019 (European Environment Agency).
143

— 2020. EEA Report No.

pola interacción entre os pneumáticos e a estrada vólvese máis
significativo, e domina a partir duns 25-30 km/h (Campello-Vicente et al.,
2017), o que significa que o ruído dos pneumáticos na estrada non é
diferente sistematicamente entre os coches eléctricos e os de combustible
convencional. Por exemplo, a 50 km/h, o potencial de redución do ruído dun
coche eléctrico en relación cun coche de combustible convencional é só de
arredor de 1 dB (RIVM, 2010; Campello-Vicente et al., 2017), unha
diferenza apenas perceptible para o oído humano.
Porén, os beneficios potenciais en termos de exposición ao ruído dos
vehículos eléctricos a baixa velocidade probablemente se vexan afectados
polos recentes cambios no Regulamento da UE n.º 540/2014 (UE, 2014),
que inclúen a obriga de dotar os vehículos eléctricos e híbridos de ruídos
artificiais. Estes pretenden compensar a redución dos sinais acústicos a
baixas velocidades (ata 20 km/h), nun intento por axudar aos peóns cegos
e con problemas de visión. As medicións realizadas en coches eléctricos
demostran que a introdución do sistema de alerta acústica pode aumentar
os niveis sonoros e compromete as vantaxes acústicas dos coches
eléctricos a velocidades inferiores a 30 km/h (Laib e Schmidt, 2019)”.
Considérase que estas apreciacións contribúen a situar nun contexto correcto a
realidade destes vehículos.
4.11.2.
Os actuais distintivos ambientais da DXT para clasificar os
vehículos, e sobre os que inicialmente se basea o acceso ás ZBE, están
suxeitos a revisión e discrepancia
Os distintivos ambientais foron postos en marcha no ano 2016, definindo catro
tipos de etiquetas en función do seu potencial contaminador teórico. Esta
clasificación levouse a cabo atendendo aos seguintes criterios: tipo de vehículo,
combustible empregado para a súa propulsión e categoría da norma Euro.
Convén recordar que a norma Euro está baseada en análises realizadas aos
vehículos en laboratorios. Nos últimos anos quedou sobradamente probado que
as emisións contaminantes en condicións de laboratorio son significativamente
diferentes das que se producen en condicións reais de condución.91
Con estas referencias, o Plan de Impulso á Cadea de Valor do Sector da
Automoción, presentado en maio de 2020, incluía a revisión dos citados
distintivos ambientais en 2021. A Dirección Xeral de Tráfico está levando a cabo
Como mostra, Adrián Fernández de Greenpeace sinala que, por exemplo, “a etiqueta ECO é
calquera cousa menos ecolóxica. Inclúe vehículos a gas, un combustible fósil e que non contribúe
á descarbonización. Tamén se consideran ECO os vehículos híbridos, mesmo os de maior peso
e cilindrada, moitos dos cales resultan moito menos eficientes que os seus equivalentes con
91

motor de combustión interna”.
144

este cometido, co obxectivo de aprobar, en principio, a nova categorización no
segundo semestre do ano 2021, o que non puido materializarse aínda.
É importante resaltar que a norma Euro é unha base pouco firme para as ZBE92:
As normas Euro son un conxunto de requisitos que regulan os límites
aceptables para as emisións de gases de combustión interna dos vehículos
novos vendidos nos Estados membros da Unión Europea. Quedan
definidas nunha serie de directivas europeas con implantación progresiva
que son cada vez máis restritivas, tal como mostra a seguinte táboa:

Pero en 2015, tras explotar o escándalo do Dieselgate, recoñeceuse
publicamente que os vehículos diésel, a pesar de ter pasado os test de
homologación correspondentes, superaban por moito os límites impostos
cando circulaban nas vías públicas e non nos bancos de proba nos que se
realizan esas homologacións.
Esta diferenza entre as emisións en laboratorio e as reais débese a que os
fabricantes instalaron dispositivos que eliminan o pos-tratamento dos gases
do tubo de escape cando os vehículos están na estrada, xa que é
relativamente sinxelo distinguir entre o “modo test” e a condución habitual.
A introdución de métodos de homologación máis rigorosos en setembro de
2018 procura precisamente loitar contra este fraude.
Mesmo os vehículos diésel modernos (Euro 5 e Euro 6) son aínda moi
contaminantes, como mostra a gráfica seguinte. É particularmente
rechamante o caso dos vehículos Euro 5, cunha media de emisións en
condicións reais que é incluso superior á dos vehículos Euro 4 e, en todo
caso, moi superior á que marcan os límites legais.93

92

Zonas de Bajas Emisiones, herramienta contra la contaminación y el calentamiento del planeta.
Nuria Blázquez Sánchez. 2019. Procedemos a extractar unha serie de parágrafos e
consideracións deste documento.
93

Ver, ademais, as diferenzas significativas entre as emisións reais de NO x e os límites
correspondentes ao proceso de homologación.
145

Todo isto demostra que as emisións teóricas, sobre todo de NOx, non teñen
ningunha relación coas emisións reais que ten un vehículo diésel ao circular
nunha cidade. Basear as restricións de tráfico na homologación que
cumpre un vehículo diésel non ten sentido desde o punto de vista da
calidade do aire.
No caso do Estado español hai, como se indicou, un sistema de distintivos
ambientais baseados na norma Euro, deseñados co obxectivo de servir
para que as autoridades municipais discriminen os vehículos que poden
acceder ou non a zonas de acceso restrinxido. O uso destes distintivos
ambientais nas ZBE non é nada recomendable, xa que, como se comentou,
hai diferenzas significativas entre as emisións reais e as teóricas94:

94

Informe de Ecoloxistas en Acción, Mentiras Vestidas de Etiqueta.
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Os únicos vehículos diésel que melloraron lixeiramente as súas emisións
son os Euro 6, aínda que esta mellora dista moito dos obxectivos que se lle
marcaron á industria e seguen a ser moito máis contaminantes que os
vehículos de gasolina.
Demostrouse que no caso dos vehículos diésel, non houbo unha mellora
nas emisións de NOx ata a chegada da Euro 6 e que mesmo os diésel Euro
6 teñen emisións reais por enriba do que se esixía aos Euro 5. É previsible
que unha ZBE na que se permita a entrada a vehículos Euro 5 non consiga
melloras notables, salvo que na frota da cidade en cuestión houbese
poucos vehículos diésel ou que a maioría dos vehículos diésel tiveran unha
homologación Euro 6 ou superior, algo inédito no Estado español.
Discriminar os vehículos que poden entrar nunha ZBE tendo en conta as
normas Euro coas que foron homologados, como xa se viu, non é xusto nin
efectivo. En relación con isto, o ideal sería medir os vehículos en condicións
reais de circulación e conceder acceso ou restrinxilo en función de
medicións empíricas.95
95

Algunhas ZBE dan un trato preferente aos vehículos de gas, por un suposto beneficio en canto
á emisión de gases contaminantes e/ou por un mellor impacto climático. Porén, o gas ten poucas
vantaxes, tanto en cuestión de emisións contaminantes como de gases de efecto invernadoiro.
No referente aos GEI, contabilizando as emisións do pozo á roda, é dicir, desde o lugar de
produción do gas ata que se consume no vehículo, segundo un estudo de Transport &
Environment (GNC y GNL para vehículos y buques: los hechos. Transport & Environment,
outubro 2018. Dispoñible en: https://www.ecologistasenaccion.org/107945/el-uso-de-gas-en-eltransporte-no-soluciona-el-cambio-climatico-ni-la-contaminacion-del-aire/), a redución de
emisións para os turismos oscilaría entre o -7% e o +6% e para os vehículos pesados entre o 2% e o +5%. O mesmo estudo engade que estas cifras dependen das fugas de metano durante
a distribución do gas. O gas natural é un combustible fósil co metano como compoñente principal,
un gas de efecto invernadoiro ata 34 veces máis potente que o CO 2, segundo o IPCC (IPCC,
2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Dispoñible en:
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/). En toda a cadea de subministración (extracción, transporte,
reabastecemento de combustible), prodúcense fugas deste gas, cunha cantidade que que
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Finalmente sinálase que hai unha tendencia en toda a Unión Europea a un
aumento das emisións de CO2 nos vehículos lixeiros, cunha media de
emisións que en 2017 foi de 119 g CO2/km, un gramo por enriba do ano
anterior. Segundo o ICCT96, isto é debido a un aumento no peso dos
vehículos (e non a un aumento de vendas dos vehículos a gasolina, como
afirman os fabricantes). Aínda que se está a producir un aumento do peso
en todos os tipos de vehículos, é particularmente rechamante a penetración
dos SUV (Vehículos Utilitarios Deportivos, coñecidos como crossover ou
todoterreos) no mercado europeo. Segundo o mesmo informe do ICCT, nos
últimos 10 anos rexistrouse un aumento de máis do 700% de vehículos
deste tipo na UE. Estes vehículos terían unhas emisións medias de 132 g
CO2/km, en comparación cos 118 g CO2/km dun coche medio, segundo
Transport & Environment97.
No Estado español, a tendencia é a mesma. En 2018 produciuse un
aumento da media de emisións de CO2 dos vehículos novos matriculados
ese ano, aumentando en 2 g CO2/km nun só ano, pasando de ser 117 a
119 g CO2/km98.
Como se indica na Propuesta de actualización de los distintivos ambientales para
vehículos 99, a principal forza motriz impulsora da descarbonización do sector da
mobilidade/transporte é un cambio modal que debería afectar como mínimo,
segundo o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030, ao 35% dos
pasaxeiros x quilómetro que hoxe en día se realizan en vehículos convencionais
de combustión.

probablemente fose subestimada en ata un 60%. Polo tanto, é probable que as emisións GEI do
gas sexan aínda maiores e a redución de emisións GEI destes vehículos aínda menos
significativa. Con respecto ás emisións con impacto na calidade do aire, o rendemento dos
turismos a gas é semellante ao dos vehículos a gasolina. Tendo en conta estes datos, non ten
sentido, nin climático nin por razóns de emisións contaminantes, dar un trato de favor aos coches
propulsados por gas nas ZBE.
96

European Vehicle Market Statistic. Pocketbook 2018/19. The International Council for
Cleaning Transportation. Dispoñible en:
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2018_Final_20181205.pdf
97

CO2 Emissions from cars: the facts. Maio de 2018. Dispoñible
https://www.transportenvironment.org/wpcontent/uploads/2021/07/2018_04_CO2_emissions_cars_The_facts_report_final_0_0.pdf

en:
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Imposto
de
matriculación
de
vehículos
automóbiles.
Axencia
Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del
_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml
99

Propuesta de actualización de los distintivos ambientales para vehículos. Abril 2021. ECODES;
Ecoloxistas en Acción; Greenpeace; Transport & Environment.
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Regular o acceso ás ZBE apoiándose en etiquetaxes que derivan de análises e
ensaios realizados no proceso de homologación está moi lonxe de reflectir a
realidade das emisións contaminantes que emiten os vehículos durante a súa
circulación.
Neste contexto, no ámbito do Concello de Pontevedra considérase esencial
perseguir e proseguir coa redución do tráfico motorizado, complementando
este obxectivo coa colaboración nos obxectivos e medidas doutras
administracións que tendan a favorecer a substitución dos carburantes do
tráfico automobilístico necesario.
A postura que se está a repetir neste PMUS e que consiste en reducir o volume
de vehículos motorizados en circulación aos estritamente necesarios é máis
eficaz e contribúe de xeito máis contundente á redución das emisións
contaminantes e de GEI. É dicir, reducir os tráficos, as emisións e recuperar o
espazo público e, polo tanto, seguir a avanzar en quitar o tráfico motorizado das
zonas que o soportan mal ou sinxelamente que non o soportan, mantendo
sempre os tráficos de servizo e o tráfico motorizado necesario para a
conservación da actividade da cidade, sempre compatible coa recuperación do
espazo público para todas as persoas e para o uso multidisciplinar do mesmo.
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5. PRINCIPAIS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO NO VIARIO URBANO
Son moi numerosas as intervencións realizadas nas rúas, vías públicas e
espazos públicos de Pontevedra desde o ano 1999. Todas están englobadas e
responden ao principio, repetidamente sinalado neste texto, de actuar no espazo
público para que sexa o espazo de todas e todos, que propicie uns usos diversos,
no que a mobilidade sexa un ou máis deles e non o máis importante, e que se
conciba como mobilidade amable que responda ás novas prioridades que antes
se comentaron que sitúan a marcha a pé e o peón no lugar primixenio desas
prioridades.
Todas elas conformaron unha realidade, hoxe en día xa consolidada, na que a
mobilidade amable está implantada, e que situou a mobilidade, como se acaba
de sinalar, no seu lugar xusto: como unha máis, e non a máis importante, das
moitas actividades, iniciativas e funcións ás que dá amparo e sentido unha
cidade.
En Pontevedra procedeuse a recuperar o espazo público para o conxunto dos
cidadáns e as cidadás, implantando a coexistencia de usos e evitando a
expulsión das persoas que se derivaba da invasión do espazo polo automóbil.
Constituíuse un ambiente no que a persoa que ocupa a rúa xa ten o primeiro
lugar das prioridades en canto ao gozo do espazo público.
Adicionalmente, coa supresión do tránsito motorizado de paso e o de axitación
facilitouse a recuperación para a estancia das persoas en numerosos espazos,
e se a isto se lle engade a aplicación de medidas de redución da velocidade,
conseguiuse unha diminución da sinistralidade viaria e dos atascos.
5.1. Listado de actuacións no viario
No Anexo 4 inclúese a táboa con todas as actuacións relacionadas coa política
de transportes e mobilidade amable levadas a cabo desde 1999. Indícase tamén
o orzamento de cada actuación.
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5.2. Plano do conxunto de intervencións no viario da capital no marco da mobilidade amable
Resáltase no fotoplano en vermello o conxunto das áreas para o peón, incluíndo zonas verdes e xardíns dentro ou en continuidade
coa zona urbana consolidada. Totalizan unha superficie en metros cadrados de 1.100.000 m2. No fotoplano seguinte resáltase dentro
de este conxunto e en amarelo aquelas zonas que teñen preeminencia peonil dentro da trama urbana, daquelas outras que son de
uso mixto ou se configuran como parques e zonas verdes en continuidade coas primeiras
Os planos non inclúen as actuacións do ano 2021 (por exemplo, as da contorna da rúa Loureiro Crespo ou as da contorna da rúa do
Gorgullón)
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6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
COÑECEMENTO DISPOÑIBLE

E

APLICACIÓN

DO

MELLOR

O Concello de Pontevedra aplicou no seu espazo público unhas políticas e unhas
técnicas en gran medida innovadoras, tanto pola súa anticipación no tempo
como, en moitas ocasións, pola orixinalidade na súa concepción e
materialización.
Para isto foi necesario un proceso que se baseou esencialmente en dous piares:
- Por unha parte, a análise bibliográfica e o estudo das correspondentes
referencias e documentación por parte do persoal político e funcionarial
do Concello, así como tamén o coñecemento do que se facía e se fai
noutras cidades para ter referencias e para coñecer os resultados obtidos
nelas. Mantívose este proceder no tempo, xa que a aprendizaxe é
continua e as referencias doutras cidades son cambiantes e evolutivas.
- Por outra parte, a partir desas bases, concibir e deseñar solucións para o
Concello de Pontevedra de acordo coa política municipal, efectuando un
seguimento permanente dos resultados, e en función deste modificar,
acomodar ou certificar definitivamente, as propostas, os deseños e os
desenvolvementos. Nesta forma de proceder, en ocasións, especialmente
ao inicio do proceso, o mecanismo de proba/erro non estivo ausente, xa
que o carácter pioneiro de moitas iniciativas non permitía a priori perfilar
todos os resultados ou disfuncións que poderían derivarse.
Son diversos os aspectos que se inscriben no que se acaba de indicar. Entre
eles poden sinalarse os seguintes:
- Deseño dos Pasos de Peóns Sobreelevados (PPS) e os Redutores
Físicos de Velocidade (RFV).
Concluíndo en:
o unhas pendentes máis suaves que as que recolle a orde FOM
3053/2008 (que, por outra parte, non é de aplicación nas vías
municipais); e
o sendo recomendable unha alta frecuencia na súa implantación
para manter reducida a velocidade (é precisamente a conservación
o que se persegue).
- Redutores físicos de velocidade prefabricados.
A experiencia, por exemplo, en Raíña Vitoria e Augusto García Sánchez,
produciu resultados desalentadores, con elevado ruído e desgaste
acelerado. Non se consideran aconsellables.100
- Coxín berlinés.
100

Pode verse máis información en Primeiro, a Cidade. A mobilidade en Pontevedra 1999-2019.
Op. cit.
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A bibliografía e experiencias doutras cidades non apuntaban a que este
sistema puidese ser recomendable, especialmente fronte aos RFV e PPS;
non obstante, unha breve experiencia na rúa Rodríguez Seoane
confirmouno.101
Circuítos disuasorios do tráfico de paso.
Estes elementos, que son esenciais para a moderación e diminución do
tránsito, deséñanse e concíbense en cada caso e respondendo ao viario
da zona na que se actúa. O seguimento e análise dos resultados obtidos
é moi importante, co fin de extraer conclusións e deducir posibles
melloras.
A identificación do tráfico necesario é unha das peculiaridades do Modelo
Pontevedra.
Pódese apreciar que:
o En Pontevedra o número de rúas peonís é moi reducido, en contra
do que poden pensar moitas persoas.
o En Pontevedra a maioría das rúas deben identificarse como rúas
de coexistencia ou de convivencia, e en todas elas impera o
principio da prioridade peonil. Principio recollido e sancionado na
normativa municipal e plasmado e materializado no deseño do
espazo público. O principio da prioridade peonil é un auténtico
referente.
o Un elemento nuclear para establecer o tráfico motorizado
necesario é que este debe ser o necesario para o funcionamento
da cidade. O tráfico necesario de vehículos é esencialmente o
tráfico necesario para atender os servizos e necesidades
imprescindibles para permitir o funcionamento axeitado da cidade
e do municipio, é dicir, o imprescindible para que as actividades
residenciais e económicas poidan funcionar nas condicións
esixidas pola sociedade actual.
o Inclúe, ademais das actividades de servizos públicos e de
emerxencia, aqueles tráficos e estacionamentos necesarios para o
funcionamento da cidade, tales como os de mensaxería, a entrega
a domicilio, o acceso a garaxes en zonas de tráfico restrinxido, o
acceso para persoas con mobilidade reducida, o servizo a hoteis,
o transporte de vultos por residentes en edificios que carezan de
garaxe ou as mudanzas e as actividades asimiladas. Inclúense no
concepto de servizos os tráficos de vehículos expresamente
autorizados para residentes, comerciantes, profesionais, centros

101

Pode verse máis información en Primeiro, a Cidade. A mobilidade en Pontevedra 1999-2019.
Op. cit.
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administrativos ou semellantes, así como a carga e descarga
tradicional.
Estacionamento de servizos
Este é un corolario do punto anterior. Precisou dunha dobre liña de
actuación:
o De concepción, de definición e de plasmación normativa do
concepto, axustándoo permanentemente ás diferentes casuísticas
e acorde á definición do tráfico necesario.
o E de aplicación no viario, coa dobre xestión do seu control e da
aprendizaxe polos veciños do seu correcto uso.
A xestión da carga e descarga
A xestión deste tema en Pontevedra aporta un elemento diferencial en
relación con outras moitas cidades. Non se aplicou un horario reducido
nin unha concentración da carga e descarga nunhas poucas horas. Hai
que considerar os resultados como moi satisfactorios e moi ben acollidos
polo comercio local. O que se pretendeu e conseguiu é evitar a presión
excesiva de vehículos de distribución nunhas horas determinadas. Pero
esta política e estes resultados:
o Hai que inscribilos no contexto da política levada a cabo de forte
redución do tráfico motorizado innecesario.
o Igualmente, no marco da redución xeneralizada para vehículos
automóbiles de estacionamento de bordo.
o Precisan dun seguimento continuo.
o Préstase atención á evolución da loxística de distribución do último
quilómetro e ao apoxeo do comercio en liña por se resulta
conveniente adoptar algunha medida de reaxuste ou de
regulamentación para esta última modalidade de distribución.
Supresión da ORA
A opción de poder estacionar xera tráfico motorizado. De feito, en toda
viaxe son necesarias dúas estacións (partida e finalización). Os sistemas
ORA non reducen significativamente o tránsito, senón que optimizan a
ocupación das prazas (segundo a política que se queira desenvolver de
potenciar o estacionamento de longa duración ou o de curta duración). A
supresión de prazas de estacionamento nas rúas de coexistencia e de
convivencia e nas vías prioritarias para os peóns é o que realmente
contribúe a limitar e/ou eliminar o tránsito motorizado. A creación de
aparcadoiros periféricos estratexicamente localizados mostra claramente
a necesidade de acceder camiñando aos destinos finais situados nas
zonas de tráfico calmado onde se suprimiu, segundo o comentado, o
estacionamento.
Supresión ou intensa redución do número de semáforos
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Decisión moi significativa e en certa maneira innovadora no seu momento
no Estado, máxime pola súa xeneralización no continuo urbano e por
comezar a aplicar un plan que podería considerarse foráneo (ver o caso
holandés naquel tempo e a bibliografía ao respecto). A constatación e o
seguimento da experiencia foron obrigados e os resultados moi
satisfactorios, traducíndose nunha diminución da velocidade de
circulación e nun reforzamento da coexistencia e convivencia nas rúas.
Isto non debería parecer estraño, xa que os semáforos están
esencialmente para xestionar e optimizar o tránsito vehicular.
Mención á parte merece a utilización dos escasos semáforos como
elementos de redución do número de vehículos que se está a explorar
nestes momentos. É dicir, a inversión da función dos semáforos, pasando
da súa utilización como elementos para frear os peóns e axilizar o tráfico
a cumprir a función de axilizar os peóns e frear o tráfico motorizado.
A redución e o mantemento de niveles mínimos de sinistralidade viaria
Pontevedra destaca, entre outras cousas, polo seu elevadísimo nivel de
seguridade viaria. O mantemento das ratios de sinistralidade nos niveis
nos que agora se sitúan e a mellora, por moi baixa que sexa, da ratio de
persoas feridas graves en accidentes de tráfico, por baixa que sexa. Para
isto é necesario, entre outras cousas:
o O mantemento da política de concibir o espazo público para todas
as persoas e de ningún modo como o lugar da mobilidade, manter
e estender o principio da prioridade da marcha a pé fronte aos
restantes modos de transporte, e a redución da velocidade dos
vehículos motorizados.
o O seguimento dos accidentes de tráfico que se producen e a
análise da súa localización, causa e casuística, para poder adoptar
os enfoques e medidas acordes co antes exposto.
O acceso á escola a pé e basicamente polos escolares sós e sen ser
acompañados
Superando o concepto de camiño escolar, tendendo moitísimo máis cara
á cidade das nenas e os nenos. Precisa e precisou:
o Que se manteñan as condicións de seguridade viaria nas vías
públicas.
o Que se manteña a limpeza, a calidade e o atractivo do viario e do
deseño urbano.
o A realización de enquisas e controis periódicos.
o Un último esforzo de extensión.
o A periódica concienciación e o intercambio de opinións e
experiencias con escolares e centros.
Carrís-bici en rúas con beirarrúa e en zonas de soportais
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Pontevedra optou desde o primeiro momento por limitar a velocidade dos
vehículos nas rúas. Isto traduciuse en que actualmente as velocidades
máximas no viario municipal son de 30 km/h (mesmo antes da recente
modificación do artigo 50 do RXC), de 20 km/h e de 10 km/h, e, ademais,
un vehículo sempre deberá acomodar a súa velocidade á do peón nas
moitísimas rúas que son de preferencia peonil. Esta filosofía aplicada
desde hai anos traduciuse nunha baixísima taxa de sinistralidade viaria e
na consolidación da coexistencia dos modos de transporte no viario. Isto
levou a que en Pontevedra se optase e potenciase que as bicicletas
circulen pola calzada, con total seguridade.102
Porén, nun momento considerouse a posibilidade de implantar carrís-bici
en rúas con beirarrúas (o exemplo máis destacado no tramo da rúa
Loureiro Crespo diante do Hospital Provincial hoxe xa desaparecido),
descartándose por non aportar beneficios, por supor unha segregación do
espazo entre diferentes usos, aspecto que se considera moi negativo, e
polos perigos para os peóns (sobre todo, co elevado volume de peóns en
Pontevedra) e para os propios ciclistas (por exemplo, nos xiros á esquerda
e noutras casuísticas103). No caso concreto das rúas con soportais, os
problemas aumentaban considerablemente.
Estes e outros aspectos aconsellaron desistir de implantar carrís-bici con
carácter xeral e consolidar a coexistencia dos medios de transporte e a
súa convivencia nas rúas.
Urbanismo táctico
“A popularidade actual do urbanismo táctico debe contextualizarse e
delimitarse”, esta frase de José Carpio Pinedo pode resumir o resultado
da reflexión que se efectuou moito antes en Pontevedra.
En Pontevedra considerouse desde o principio do cambio da proposta
sobre o espazo público que a recuperación deste para todas as persoas
implica que a súa calidade debe percibirse desde o inicio para que a
actuación non se vexa en ningún momento como un subproduto ou
remedio pasaxeiro.
Considérase que unha das características que define a recuperación da
cidade para outros usos distintos da mobilidade implica que o nivel da
calidade da actuación se perciba desde o inicio e sexa semellante ou
superior á calidade con que adoitan realizarse todas as actuacións para o
vehículo motorizado. Neste sentido hai que ser conscientes de que os
casos de “urbanismo táctico” realizados para o coche son inexistentes ou
mínimos. En efecto, por unha parte, os equipos profesionais encargados

Con todo, implantáronse carrís-bici como xa se comentou, por exemplo, á Universidade.

103

Ver a descrición de toda esta problemática en Primeiro, a Cidade. A mobilidade en Pontevedra
1999-2019. Op. cit.
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do deseño non teñen ese costume e este non está recollido nos proxectos,
que adoitan estar feitos incorporando a solución definitiva; por outra parte,
a presión dos condutores e condutoras ante unha medida “táctica” sería
inmediata e proporía con contundencia que se corrixa con rapidez a
“chafullada” feita.
Moi pouco disto se produciu arredor do urbanismo táctico pensado para
as persoas. Estas resígnanse, o que é especialmente desolador, pois por
unha parte, actúan como se debesen estar agradecidas, xa que “por fin
se fixo algo para o peón” e, por outra parte, ven e asumen que ao máis ao
que teñen dereito é a subprodutos, a actuacións máis ben feas e cun
acabado de moi pouca calidade.
Fálase de que hai que redeseñar o espazo público para todas as persoas
e isto en Pontevedra implicou:
o Un plan global e de conxunto para a cidade e de actuacións no
espazo público, aínda que se realizase secuencialmente.
o Unha calidade elevada en todas as actuacións, xa que é na rúa, no
espazo público de todas a persoas, e tamén dos vehículos, no que
se está a intervir.
o Non concibir as actuacións como intervencións para uns
determinados usuarios da vía pública —os peóns que apenas tiñan
espazo e agora se lles acomoda con urxencia e provisionalmente
unha pequena parte—, senón que se trata de intervencións para
deseñar e construír a cidade a través das súas rúas e prazas.
o En consonancia con este último punto, a programación dos
orzamentos municipais contemplaba as actuacións de forma
completa, de maneira que estas non eran intervencións que se
facían porque “sobraba algo de diñeiro” ou porque “algo hai que
facer”.
Os casos illados nos que puntualmente se iniciaron intervencións, que
posteriormente foron bautizadas como “urbanismo táctico”, foron
abandonados con prontitude.
Considérase que se debe proseguir no desenvolvemento e na análise
permanente das medidas que axudan á implantación e ao mantemento da
velocidade reducida, das novas prioridades no uso do espazo público e da
mobilidade amable.
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7. A PARTICIPACIÓN CIDADÁ E A IMPLICACIÓN VECIÑAL NA
CONSTRUCIÓN DO MODELO PONTEVEDRA DE REINVENCIÓN E
REDESEÑO DO ESPAZO PÚBLICO
A participación social é, desde o ano 1999, un eixo básico das políticas que
desenvolve o Concello de Pontevedra, tanto no referente á xestión do espazo
público como a todas as demais áreas (xuventude, deportes, cultura, etc.).
Todos os proxectos que pon en marcha o Concello de Pontevedra son
participados pola cidadanía tanto polos sentidos polos que circula a información
(administración → veciñanza ou veciñanza → administración) como polo seu
deseño e posta en funcionamento (nos Consellos Parroquiais e Sectoriais, a
través do tecido asociativo ou coa participación directa das veciñas e dos
veciños).
1.
VÍAS DE CIRCULACIÓN DA INFORMACIÓN
En todos os procesos participativos, a información circula tanto en sentido
administración → veciñanza como en sentido veciñanza → administración. A
diferenza entre uns procesos e outros está en cal é o punto de orixe, que no caso
de Pontevedra pode ser directamente entre a veciñanza, no tecido asociativo ou
na administración.
Para un correcto funcionamento das vías de circulación da información existen
diferentes modos de participación (V. 2. MODOS DE PARTICIPACIÓN) e canles
abertas constantemente.
O Concello de Pontevedra incorpora diferentes canles para permitir que a
información flúa da cidadanía para a administración de modo constante:
a.
Contacto directo coas persoas que forman o goberno municipal:
inténtase facilitar o contacto con medidas políticas como que desde o ano
1999 máis do 50% dos membros do goberno teñan “competencias
territorializadas” para facilitar que os veciños e as veciñas saiban a quen
dirixirse.
b.
Destinar parte do gabinete técnico do goberno ao contacto directo
coa cidadanía e co tecido asociativo.
c.
Creación da comisión municipal de “Queixas e suxestións”.
d.
Apertura de canles de participación na web municipal:
i. contacto directo cos concelleiros e concelleiras a través do correo
electrónico.
ii. formularios de achega de propostas.
2.
MODOS DE PARTICIPACIÓN
Existen catro modos de participación directa da veciñanza de Pontevedra na
xestión dos asuntos públicos:
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a.
Os Consellos Parroquiais: teñen o seu ámbito de actuación nas
quince parroquias periurbanas do Concello de Pontevedra. Están formados
por todas as entidades existentes en cada parroquia (asociacións de
veciñas e veciños, asociacións culturais, clubs deportivos, agrupacións
musicais...) e por aquelas persoas de recoñecido prestixio polo conxunto
da veciñanza. Coñecen e asesoran todos os proxectos que se desenvolven
no ámbito parroquial. Nalgúns casos mesmo colaboran na xestión dos
proxectos.
b.
Os Consellos Sectoriais: alén daqueles de creación obrigatoria
como o Consello Económico e Social, o Concello fai un esforzo por
promover a participación a través destes organismos, sobre todo no ámbito
urbano.
Teñen unha concepción claramente funcional: o seu obxectivo é fomentar
a participación, polo que poden ser creados e desaparecer porque
desaparece a necesidade ou porque son substituídos por outros.
c.
A Asemblea: sempre que é posible convócanse asembleas para
conseguir a participación directa das veciñas e dos veciños. Este modo de
participación emprégase tanto no ámbito urbano como no rural. Cada
asemblea pode reunirse máis dunha vez, con asesoría técnica ou non,
sempre coa finalidade de definir, coñecer e pór en marcha un proxecto
concreto.
Este é o procedemento xeralmente empregado para a xestión do espazo
público e da mobilidade cando o ámbito de actuación non afecta á
mobilidade xeral da cidade.
d.
O tecido asociativo: aprovéitase o tecido asociativo, sobre todo no
ámbito urbano, para canalizar procesos participativos de toda índole.
Cómpre destacar que se entende por asociación aquelas que están
formalmente constituídas e tamén os grupos informais, sobre todo nos
ámbitos nos que é difícil que exista un movemento organizado (xuventude,
servizos sociais...).
Os catro modos de participación son convocados polo Concello por
iniciativa propia ou por solicitude dos participantes.
3.

ALGÚNS EXEMPLOS

A.
ÁMBITO XERAL
Por iniciativa do movemento asociativo (sentido da información veciñanza →
administración) créase o consello sectorial “Consello Aberto da Mocidade” para
canalizar a participación no ámbito xuvenil. Posteriormente, ante a dificultade do
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funcionamento deste organismo, substitúese (información administración →
veciñanza) pola xestión participada dos proxectos da concellaría con, por
exemplo, a Asemblea de Noites Abertas ou o deseño das actividades a través
do tecido asociativo.
O tecido asociativo tamén é o que se ocupa da xestión da rede de 35 centros
sociais urbanos e rurais e das instalacións deportivas que están nas parroquias
periurbanas.
b.
ESPAZO PÚBLICO E MOBILIDADE
No ámbito urbano, desde o ano 1999, a participación social é imprescindible nos
proxectos de intervención no espazo público: a peonalización do centro histórico
realízase un mes despois das eleccións municipais apoiándose na colaboración
do tecido asociativo do barrio (asociación de comerciantes e asociacións de
veciños).
O proxecto máis ambicioso que abordaron os Consellos Parroquiais foi o deseño
do Plan de Parroquias a partir do ano 2009, un plan director que recollía todas
as necesidades de infraestruturas, dotacións, patrimonio e mobilidade de cada
parroquia para un período de 5 anos. O plan foi redactado co apoio técnico do
arquitecto e dos servizos técnicos municipais a partir das demandas de cada
consello parroquial e foi implementado de modo efectivo nos seguintes anos.
A posta en marcha do Camiño Escolar (V. apartado 4.6. A mobilidade escolar:
síntoma dun cambio radical no espazo público e da instauración dunha
mobilidade amable, para máis información sobre o Camiño Escolar) realizouse
a partir de asembleas coas comunidades escolares de cada centro e, como nos
dous exemplos anteriores, a iniciativa da administración municipal. As dúas
últimas asembleas que se realizaron foron a demanda dos veciños e veciñas da
Rúa de Luís Seoane (o proxecto de peonalización está actualmente en
redacción) e da Rúa do Castañal (o proxecto redactarase no ano 2022). En
ambos casos, foron as asembleas as que fixaron as características que se
pretenden conseguir no espazo público (preferencia peonil, accesibilidade
universal, convivencia de tráficos, creación de zonas de estancia).
Actualmente está en redacción o proxecto de mellora da accesibilidade na Avda.
de Lugo: unha persoa con dificultades de mobilidade puxo en coñecemento do
Concello os seus problemas nesta zona da cidade a través das vías de
participación telemáticas. As características do proxecto en redacción
negociáronse con ela.
No Anexo 4 figuran máis exemplos da participación cidadá na xestión do espazo
público.
Foise recompilando a documentación escrita por lexislaturas (agás nas dúas que
corresponden ao período 1999 e 2007, que se recompilaron xuntas). Pode
accederse a todo isto a través da ligazón que figura no Anexo 4.
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A continuación, e como exemplo, exponse a agrupación desta información:

Para cada lexislatura a documentación ordénase como se mostra a continuación
(neste exemplo hai casos de reunións con parroquias, con axentes sociais e con
asembleas veciñais):

Para cada “caixa” disponse de documentación escrita e gráfica, do teor seguinte:
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8. PONTEVEDRA: PREMIADA E RECOÑECIDA POR TODO O MUNDO
8.1. Premios e recoñecementos
O labor realizado polo Concello de Pontevedra en relación co espazo público e
co dereito que a el teñen as cidadás e os cidadáns foi recoñecido por multitude
de premios nacionais e internacionais.
Indícase a continuación unha relación dos mesmos:
● Premio Cidade de Pedra da Asociación de Graniteiros de Galiza - O
Porriño 2006
● Premio Cermi pola Accesibilidade Universal - Madrid 2007
● Premio Nacional da Cultura Galega pola Defensa do Patrimonio Santiago 2008
● Premio Fesvial pola Seguridade Viaria - Madrid 2010
● Premio Cidades pola Seguridade Viaria (DXT e FEMP) - Córdoba 2011
● Cidade Amiga dos nen@s da Fundación Meniños no 2012
● Premio Intermodes 2013 pola intermodalidade con base peonil Bruxelas 2013
● Premio ONU-Hábitat de exemplo transferible de cidade pensada para
as persoas - Nairobi-Dubai 2014
● Premio do Center for Active Design of New York de excelencia de
deseño urbano saudable 2015
● Premio Cidades que Camiñan 2015
● Premio Euro China Smart Mobility City - Hong-Kong 2015
● Premio pola Mobilidade Urbana Intelixente - Shenzhen 2016
● Premio Cittaslow polas boas prácticas en mobilidade –2017 Jeonju–
Corea do Sur
● Premio polo traballo realizado en seguridade viaria e mobilidade urbana
sustentable. Concello de Cangas. 2019
● 1º EU Premio Urban Road Safety Award da Comisión Europea Bruxelas 2020
8.2. A difusión e divulgación nos medios de comunicación internacionais
do Modelo Pontevedra
A difusión e repercusión nos medios de comunicación internacionais do labor
efectuado en Pontevedra e do seu modelo de espazo público e de mobilidade
amable é moi frecuente.
A repercusión internacional elevada. As visitas de representantes de institucións
nacionais e internacionais extremadamente frecuentes e as peticións para
divulgar e mostrar en foros nacionais e internacionais o Modelo Pontevedra
continúan. Así mesmo, son moi numerosos os congresos e foros nacionais e
internacionais nos que se invita a Pontevedra a participar e expor as súas
realizacións.
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No Anexo 6 apórtanse algunhas referencias internacionais. Non se aportan
referencias españolas de publicacións en prensa e radio por seren moi
numerosas.
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9. LISTA DE PUBLICACIÓNS
Á marxe da multitude de publicacións que fan referencia a Pontevedra e á súa
experiencia no desenvolvemento e plasmación dunha política de mobilidade
amable, recuperación do espazo público, elevada seguridade viaria e cambio
modal profundo na distribución dos desprazamentos, existen unha serie de
publicacións específicas que se relacionan a continuación:
1. Premio de Seguridade Vial Urbana
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Premio-de-Seguridade-Vial-Urbana/
2. Primeiro a cidade. A mobilidade en Pontevedra. 1999-2019
Galego
https://www.pontevedra.gal/publicacions/primeiro-a-cidade/
Español
https://www.pontevedra.gal/publicacions/primero-la-ciudad/
3. Antes e despois
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Antes-e-Despois/files/assets/basichtml/index.html#1
4. Mellor a pé
Galego
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Mellor-a-pe/files/assets/basichtml/index.html#1
Español
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Mejor-a-pie/files/assets/basichtml/index.html#1
Inglés
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Better-on-foot/
5. Camiñar resolve
Galego
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Caminar-Resolve/files/assets/basichtml/index.html#1
Español
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Caminar-Resuelve/files/assets/basichtml/index.html#1
6. Camiño escolar
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Camino-Escolar/files/assets/basichtml/index.html#1
7. Dubai, concurso de nuevas prácticas
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Concurso-NuevasPracticas/files/assets/basic-html/index.html#1
8. Horizonte 2020
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Horizonte2020/files/assets/basichtml/index.html#1
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9. Menos coches, máis cidade
Galego
https://www.pontevedra.gal/publicacions/menos-coches-gal/
Español
https://www.pontevedra.gal/publicacions/menos-coches-cast/
Inglés
https://www.pontevedra.gal/publicacions/fewer-cars/
10. Faz o teu proprio Metrominuto
Portugués
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Metrominuto/por/files/assets/basichtml/index.html#1
Español
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Metrominuto/esp/files/assets/basichtml/index.html#1
11. Outra cidade, outra mobilidade
https://www.pontevedra.gal/2016/12/14/outra-mobilidade-outra-cidade/
(a versión en liña está na tenda de Pons Editorial)
12. Paso a paso
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Paso-a-paso/files/assets/basichtml/index.html#1
13. Pasominuto
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pasominuto/files/assets/basichtml/index.html#1
14. Pontevedra a pé, charla con cidadáns
https://www.pontevedra.gal/publicacions/pontevedra-a-pe/
15. Pontevedra accesíbel
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pontevedraaccesibel/files/assets/basic-html/index.html#1
16. Pontevedra, cidade amable
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pontevedra-cidade-amable/
17. Pontevedra namora á ONU
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pontevedra-namora-aONU/files/assets/basic-html/index.html#1
18. Pontevedra, segura
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pontevedra-Segura/files/assets/basichtml/index.html#1
19. Pontevedra, otro mundo
Español
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pontevedra-otromundo/files/assets/basic-html/index.html#1
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Inglés
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pontevedra-a-world-apart/
Francés
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Pontevedra-un-mondedifferent/files/assets/basic-html/index.html#1
20. Pontevedra ONU-Hábitat
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Premio-ONUHABITAT/files/assets/basic-html/index.html#1
21. TEU Pontevedra
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Teu-Pontevedra/files/assets/basichtml/index.html#1
22. Unha cidade de premio
https://www.pontevedra.gal/publicacions/Unha-Cidade-dePremio/files/assets/basic-html/index.html#1
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ALTERNATIVAS SOBRE AS ZONAS DE
BAIXAS EMISIÓNS
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10. IR ALÉN DO CONCEPTO DE ZONAS DE BAIXAS EMISIÓNS. A CIDADE
DE TRÁFICO REDUCIDO
A política de recuperación do espazo público para todas as persoas e a
implantación dunha mobilidade amable desenvolvida en Pontevedra nos últimos
máis de 22 anos traducíronse, entre outras moitas cousas, na conformación de
áreas e zonas cun tráfico motorizado moi inferior ao previamente existente e
reducido na maioría das ocasións ao tráfico motorizado exclusivamente
necesario. É o que poderiamos denominar como áreas, na realidade cidade, de
tráfico reducido, que cumpren, ademais doutras funcións, os obxectivos de toda
Zona de Baixas Emisións (ZBE)104:
“- A mellora da calidade do aire e da saúde da cidadanía.
Reducindo as emisións de contaminantes atmosféricos, así como o ruído
provocado polos vehículos, con vistas a acadar as recomendacións da
OMS e cumprindo os límites establecidos pola normativa europea.
- A contribución á mitigación do cambio climático.
Reducindo as emisións de gases de efecto invernadoiro, de modo
coherente cos obxectivos establecidos no PNIEC.
- O cambio modal cara a modos de transporte máis sostibles.
Promoción, podendo establecer obxectivos mínimos cuantificables, da
mobilidade activa e da recuperación do espazo público
- O impulso da eficiencia enerxética no uso dos medios de transporte.
De maneira demostrable e cuantificable, contribuíndo, entre outros, á
electrificación do mesmo.”
Así pois, en Pontevedra xa foron consolidadas nos últimos anos diversas áreas
e zonas que responden ao perfil que se propón agora para as ZBE. Na realidade,
foise máis aló, reducindo nelas o tráfico ao exclusivamente necesario.
O que se afirma é acorde e coherente co que tamén se expón nas citadas
Directrices para a creación de zonas de baixas emisións (ZBE):
“As zonas de baixas emisións son áreas urbanas que serven de panca e
exemplo dun novo modelo de mobilidade urbana máis saudable, eficiente,
sostible e xusto. Nos últimos anos, empregouse a ‘pirámide de mobilidade’
como un esquema para reivindicar a orde de prioridades que se debería
xeneralizar en materia de mobilidade, así como para denunciar que os
recursos se dedicaron habitualmente de maneira inversa ás prioridades.
A pirámide de prioridade da mobilidade reclama inverter os recursos
dedicados, reivindicando a xerarquía de prioridades por modos, na
seguinte orde: 1) peóns; 2) ciclistas; 3) transporte público; 4) distribución

104

Capítulo 3 das Directrices para a creación de zonas de baixas emisións (ZBE). Ministerio para
a transición ecolóxica e o reto demográfico. 2021.
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de mercadorías; 5) vehículos con alta ocupación e mobilidade compartida;
6) automóbiles particulares.
Novos modos como os vehículos de mobilidade persoal ou VMP (por
exemplo, patinetes eléctricos) deben ter prioridade con respecto do
vehículo privado motorizado convencional, sendo porén o obxectivo final
o fomento da mobilidade activa (peóns e ciclistas) e do transporte público.
Consecuentemente, as ZBE non deben ser vistas unicamente como
zonas que discriminan entre vehículos motorizados nos tres últimos
chanzos da pirámide, favorecendo aqueles de menores emisións,
aínda que así queden definidas na normativa.
As ZBE deben ser entendidas como zonas que consideran todo o
conxunto da pirámide e promoven a mobilidade peonil, ciclista e o
transporte público (modos de menores emisións/persoa) por diante
tamén dos vehículos motorizados de baixas emisións.
Porén, os criterios de acceso e circulación deben ir encamiñados a
disuadir o máximo posible o acceso do vehículo privado motorizado
en xeral, independentemente do distintivo ambiental que ostente.”
Noutro apartado sinálase que:
“As ZBE serán enmarcadas dentro dun PMUS, como estratexia máis
ampla que coordina diversas actuacións de forma coherente para
fomentar os modos de desprazamento máis sostibles (camiñar, bicicleta,
transporte público, vehículo compartido) en detrimento do vehículo
privado, favorecendo a protección do medio ambiente, o
desenvolvemento económico, a cohesión social e, en definitiva, unha
maior calidade de vida nas cidades.”
Por outra parte, o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 105 recolle
claramente ao referirse ao Sector transporte e, en concreto, a medidas
relacionadas coas zonas de baixas emisións e co cambio modal (medida do
apartado 2.1) que:
“O obxectivo desta medida é reducir o consumo de enerxía final e as
emisións de dióxido de carbono actuando sobre a mobilidade urbana e
metropolitana por medio de cambios importantes na distribución modal,
cunha maior participación dos modos máis eficientes, en detrimento da
utilización do vehículo privado con baixa ocupación, fomentando o uso
compartido, así como o uso de modos non consumidores de enerxía,
como a marcha a pé e a bicicleta. Neste sentido, cómpre insistir na
importancia que ten, a efectos de favorecer os modos menos emisores e
contaminantes, dispor dun bo deseño urbano. É especialmente relevante
no momento de acometerse novos desenvolvementos co obxecto de que
105

Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC). 20 de xaneiro de 2020.
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a variable de mobilidade sostible quede incorporada desde o comezo
mesmo da modificación do deseño”.
Como se aprecia nos elementos esenciais desta proposta: “reducir o consumo
de enerxía final e as emisións de dióxido de carbono”, “maior participación dos
modos [de transporte] máis eficientes” e “o uso de modos non consumidores de
enerxía”, son obxectivos que se inscriben todos eles no marco do que foi
denominado como cidade de tráfico reducido e das ZBE como parte ou paso
intermedio da primeira.
Como pode ser constatado, todas estas zonas e áreas, esta cidade, incorporan
e desbordan as ZBE, sen renunciar ás esixencias e requisitos destas últimas.
10.1. Non crear guetos de saúde. Non crear guetos de aire “puro” só no
centro das cidades.
Que as Zonas de Baixas Emisións (ZBE) non sexan actos illados, nin oasis
nun deserto. Que non haxa que desprazarse a unha ZBE para ter bo aire.
Non nos podemos enganar:
- limitando as ZBE ás áreas máis céntricas da cidade; nin
- pondo as ZBE nas áreas máis contaminadas, deixando que no resto das
áreas pase o tempo para que poidamos aplicar outras ZBE cando acaden
certos límites de intolerancia medioambiental (emisións gasosas e
ruídos).
Trátase de atinxir un bo aire e un baixo nivel de emisións sonoras en todos os
barrios, en todo o Concello.
Non crear guetos de baixas emisións → crear cidades saudables e un
espazo público soporte dunha vida cidadá para todos e non só para os
fortes, pesados, rápidos e grandes.
Este enfoque está en consonancia co que se di nas xa citadas Directrices para
a creación de zonas de baixas emisións como colofón do capítulo 3 dedicado
aos Obxectivos: “Se ben as ZBE a miúdo son implementadas só nunha parte do
solo urbano, é necesario que a elección estratéxica das áreas permita estender
os seus beneficios á totalidade do municipio ou da área metropolitana,
enmarcadas en estratexias máis amplas de cambio da mobilidade.” Isto é o que
se fixo e se está a facer en Pontevedra e o que se propón neste PMUS como un
dos obxectivos.
En síntese e como resumo, hai que perseguir e propiciar o tráfico motorizado
mínimo → tráfico motorizado imprescindible → con isto redúcese o principal
axente contaminante → atínxense menos automóbiles → e, chegados a este
punto, propiciemos a substitución dos carburantes → que os automóbiles
sexan menos, menos contaminantes e máis sostibles.
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Neste sentido, o referente e obxectivo ao que tender deberá ser considerar
toda a cidade como unha zona de baixas emisións e, en consecuencia, ir
axustando a retirada do tráfico daquelas zonas e rúas da cidade que o
soporten mal.
10.1.1.
Cumprimento e colaboración do Concello de Pontevedra en
relación co estipulado sobre os puntos de recarga eléctrica da Lei de
Cambio Climático e Transición Ecolóxica
No contexto do que se acaba de indicar sobre que os automóbiles que circulen
sexan menos, menos contaminantes e máis sostibles, o Concello de Pontevedra
xa responde a moitas das esixencias que contempla a Lei de Cambio Climático
e Transición Ecolóxica.
Por exemplo, de acordo co que se indica no artigo 15. Instalación de puntos de
recarga eléctrica, da citada Lei, as Directrices para a creación de zonas de baixas
emisións sinalan no seu Anexo I. Catálogo de medidas, no apartado D.
MEDIDAS PARA FOMENTAR O USO DE MODOS DE TRANSPORTE
PRIVADO ELÉCTRICOS/DE ENERXÍAS ALTERNATIVAS, INCLUÍNDO
PUNTOS DE RECARGA, o seguinte:
“Os municipios e territorios obrigados a adoptar plans de mobilidade urbana
sostible antes de 2023, deberán incluír nas mesmas medidas de mitigación
que permitan reducir as emisións derivadas da mobilidade.”
O Concello de Pontevedra xa respondeu desde hai moitos anos a
esta esixencia, reducindo intensamente as emisións, consecuencia
esencialmente da moi forte redución do tráfico motorizado.
“Entre as medidas que se deben incluír nestes plans están, entre outras,
as medidas para fomentar o uso de medios de transporte eléctricos
privados e a instalación de puntos de recarga eléctrica tanto nas vías
urbanas como no sector da edificación.”
“O artigo 15 da Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética establece
o seguinte en relación coa instalación de puntos de recarga:
► O Goberno porá á disposición do público a información dos puntos de
recarga eléctrica para vehículos de acceso público, dentro do ano posterior
á entrada en vigor desta lei, a través do Punto de Acceso Nacional de
Información de Tráfico en tempo real xestionado polo organismo autónomo
Xefatura Central de Tráfico. Para iso, con carácter previo, os prestadores
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do servizo de recarga eléctrica deberán remitir por medios electrónicos ao
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico información
actualizada da localización, características e dispoñibilidade desas
instalacións, así como do prezo de venda ao público da electricidade ou do
servizo de recarga”.
O Concello de Pontevedra no marco das súas campañas de
información recordará esta obriga aos citados prestadores.

•

► “En relación co despregamento de puntos de recarga de acceso público
establécense as seguintes obrigas de instalación:
● Os titulares das instalacións de subministración de combustibles e
carburantes de vehículos cuxo volume anual agregado de vendas de
gasolina e gasóleo A en 2019 sexa superior ou igual a 10 millóns de litros
instalarán, por cada unha destas instalacións, polo menos unha
infraestrutura de recarga eléctrica de potencia igual ou superior a 150 kW
en corrente continua, que deberá prestar servizo nun prazo de 21 meses a
partir da entrada en vigor da Lei de Cambio Climático e Transición
Enerxética.
● Os titulares das instalacións de subministración de combustibles e
carburantes de vehículos cuxo volume anual agregado de vendas de
gasolina e gasóleo A en 2019 sexa superior ou igual a 5 millóns de litros e
menor a 10 millóns de litros instalarán, por cada unha destas instalacións,
polo menos unha infraestrutura de recarga eléctrica de potencia igual ou
superior a 50 kW en corrente continua, que deberá prestar servizo nun
prazo de 27 meses a partir da entrada en vigor da Lei de Cambio Climático
e Transición Enerxética.
● No caso de que nunha provincia, cidade autónoma ou illa non exista
ningunha instalación de subministración de combustibles e carburantes de
vehículos cuxo volume anual agregado de vendas de gasolina e gasóleo A
en 2019 sexa superior ou igual a 5 millóns de litros, os titulares das
instalacións que, ordenadas de maior a menor volume de vendas anuais
agregadas de gasolina e gasóleo, conxunta ou individualmente, alcancen
polo menos o 10 % das vendas anuais totais nas citadas áreas xeográficas
no ano 2019, instalarán, por cada unha destas instalacións, polo menos
unha infraestrutura de recarga eléctrica de potencia igual ou superior a 50
kW en corrente continua, que deberá prestar servizo nun prazo de 27
meses a partir da entrada en vigor desta lei.
A partir de 2021, os titulares das instalacións novas de subministración de
combustible e carburantes de vehículos ou que acometan unha reforma na
súa instalación que requira unha revisión do título administrativo,
independentemente do volume anual agregado de vendas de gasolina e
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gasóleo da instalación, instalarán polo menos unha infraestrutura de
recarga eléctrica de potencia igual ou superior a 50 kW en corrente
continua, que deberá prestar servizo desde a posta en funcionamento da
instalación.”
As anteriores son obrigas que non concirnen directamente ao
Concello de Pontevedra.
► “Respecto do espallamento de puntos de recarga no sector da
edificación, o Código Técnico da Edificación establecerá obrigas relativas
á instalación de puntos de recarga do vehículo eléctrico en edificios de nova
construción e en intervencións en edificios existentes. Sen prexuízo do
anterior, antes do 1 de xaneiro de 2023, todos os edificios de uso distinto
ao residencial privado que conten cunha zona de uso de aparcadoiro con
máis de vinte prazas, xa sexa no interior ou nun espazo exterior adscrito,
deberán cumprir a exixencia relativa ás dotacións mínimas para a
infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos que estableza o Código
técnico da edificación. Regulamentariamente, estableceranse as obrigas
relativas á instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en
aparcadoiros non integrados en edificacións.”
Estas obrigas recaen sobre os titulares das edificacións ou
aparcadoiros non integrados en edificacións. O Concello, no marco
das súas atribucións, velará e instará ao cumprimento destas
obrigas. Nos documentos de planificación recollerá as mesmas.
“Outras medidas que se poden aplicar nas zonas de baixas emisións para
fomentar o uso de vehículos eléctricos/de enerxías alternativas son as
seguintes”:
• O Concello de Pontevedra promocionará o uso de vehículos
eléctricos/enerxías alternativas na frota municipal.
● “Axilizando as licenzas de obra ao outorgar licenzas de obra menor ou
ben substituíndoas por unha Declaración responsable.”
• O Concello axilizará a tramitación de títulos habilitantes
municipais para a instalación e para a actividade.
►“Fiscalidade verde promovida polo conxunto das administracións
públicas.”
• O Concello de Pontevedra manifesta o seu interese en
participar nestes procesos.
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►“Lanzamento de campañas de información e/ou sensibilización cidadá.”
• O Concello de Pontevedra estruturará estas campañas que
indica a Lei no marco da política de transportes do municipio.
Finalmente indícase que na cidade de Pontevedra xa existen puntos de recarga
eléctrica. En concreto, os puntos de recarga actuais localízanse en:
-Parking de Santa Clara: 2 puntos lentos e 2 puntos rápidos.
-Supermercado Carrefour Pontevedra: 2 puntos
-Facultade de Ciencias Sociais e Comunicación: 2 puntos
-Parking Mercado Municipal: 2 puntos
-Parking Central: 3 puntos
-Parking Supermercado Mercadona en Pasarón: 2 puntos
-Parking Praza de España: 3 puntos
-Tanatorio San Marcos: 1 punto
-Nissan Roipesa: 1 punto para vehículos Nissan en horario laboral.
-Estación Servizo Repsol Mollabao: xa instalado, en breve funcionando.
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10.2. Análise de alternativas para as Zonas de Baixas Emisións en
Pontevedra. Posibles alternativas
Tendo en conta todos os antecedentes e a traxectoria do Concello de Pontevedra
en relación coa mobilidade urbana, o indicado no apartado anterior e vistas as
determinacións legais, formúlanse as seguintes alternativas.
Alternativa 0:
➔ Non actuar nin planificar ningún cambio substancial en relación coa
situación actual.
Alternativa 1: esta alternativa sería a primeira que ofrecen as Directrices para a
creación de zonas de baixas emisións (ZBE)106 do Ministerio.
106

Directrices para a creación de zonas de baixas emisións (ZBE). Ministerio para a Transición
ecolóxica e o reto demográfico e Federación española de municipios e provincias. 2021.
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➔ Implementar unha Zona de Baixas Emisións (ZBE) con restricións de
entrada e de circulación aos vehículos en función das etiquetas
asignadas pola DXT tendo en conta as súas emisións no proceso de
homologación.
Alternativa 2: sería a segunda que ofrecen as citadas directrices.
➔ Cobrar por entrar e circular pola cidade. É dicir, inténtase reducir a
demanda de tráfico mediante o prezo ou peaxe, ou sexa, o
encarecemento da circulación motorizada.
Alternativa 2b:
➔ Cobrar por entrar e circular con tarifas progresivas en función das
etiquetas da DXT, pagando máis os vehículos máis contaminantes, e
menos os vehículos menos contaminantes.
Alternativa 3: sería a terceira á que abren a porta as directrices xa citadas.
➔ Profundar na redución do tránsito e da circulación vehicular en toda
a cidade e no calmado do seu tránsito, coa consecuente redución de
emisións.
Apóiase no que se repite nas directrices (por exemplo, ver o apartado 9.4.
das mesmas) de onde se extractan os seguintes parágrafos:
Por exemplo, no apartado 9.4.1. Proposta xeral: a pirámide de mobilidade,
resáltase:
Consecuentemente, as ZBE non deben ser vistas unicamente como
zonas que discriminan entre vehículos motorizados nos tres últimos
chanzos da pirámide, favorecendo aos de menores emisións, aínda que
así queden definidas na normativa.
As ZBE deben ser entendidas como zonas que consideran todo o
conxunto da pirámide e promoven as mobilidades peonil, ciclista e en
transporte público, adaptadas e accesibles para toda a poboación (modos
de menores emisións/persoa) por diante tamén dos vehículos
motorizados de baixas emisións.
Tamén constitúen unha oportunidade inmellorable para recuperar o
valioso espazo público urbano que, durante décadas, veuse ocupando por
infraestrutura viaria destinada ao tráfico e ao estacionamento.
No apartado 9.4.2. Criterios de acceso e circulación, sinálase:
“Porén, os criterios de acceso e circulación deben ir encamiñados a
disuadir o máximo posible o acceso do vehículo privado motorizado en
xeral, tanto de particulares como de empresas, independentemente do
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distintivo ambiental que ostente, sempre que non se inclúan/que non
estean nalgunhas das situacións que se definan como excepción.”
10.2.1.
Análise da alternativa 0
a) Iría en contra das determinacións legais (Obriga de ter ZBE establecidas antes
de 2023).
b) Limitaría a eficacia do Modelo Pontevedra, que é un sistema dinámico no que
se deben realizar axustes continuos para manter un bo funcionamento. Non
resulta factible o “estatismo” ou o estar parado. A estática non é posible; ou se
avanza ou se retrocede.
10.2.2.
Análise da alternativa 1
a) Sería favorecer aos que poidan ter un coche de baixas emisións. Pode ser un
mal menor, un pequeno paso adiante, naquelas cidades onde non se adoptaron
outras medidas, pero sería contraproducente en Pontevedra.
b) Ao cabo dun tempo a cidade volveríase a encher de coches, xa que cada vez
habería máis vehículos de baixas emisións e eléctricos, contrariamente ao
obxectivo esencial de reducir os vehículos nas cidades para liberar espazo para
outros usos.
Ver, ademais, o que se comentou no apartado 4.10.1. sobre o efecto Jevons ou
“efecto rebote”.
10.2.3.
Análise da alternativa 2
a) Demostrou unha eficacia moi limitada nas cidades nas que se implantou.
b) Ten connotacións discriminatorias, pois poderían acceder e circular os que
poidan pagar e non os que realmente o necesitan.
c) O empeño en xestionar o volume excesivo de tráfico, é dicir, o afán en
xestionar a conxestión, ou sexa, “optimizar” o grao de conxestión, é absurdo. A
conxestión contrasta coa calidade urbana. Ademais, a calidade urbana é
incompatible coa velocidade e, sobre todo, co elevado volume de mobilidade107.
Dificilmente pode dicirse que existe a conxestión óptima.108
10.2.4.
Análise da alternativa 2b
Ao tratarse dunha combinación das alternativas 1 e 2, tería as mesmas
potencialidades e limitacións, ademais dunha operativa e xestión aínda máis
complexa, sen que se deriven melloras substanciais.

107

Sobre estes aspectos pode verse, entre outros, o apartado 5.13. de Primeiro a Cidade. A
mobilidade en Pontevedra 1999-2019, op. cit.
108

Este argumento é aplicable tamén ao indicado na letra b) do caso da alternativa 1 (apartado
anterior) cando se expuxo a posibilidade da evolución cara a un espazo público colapsado por
coches eléctricos.
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10.2.5.
Análise da alternativa 3
a) Supón unha liña de continuidade co Modelo Pontevedra, que xa superou os
momentos iniciais máis críticos e é recoñecido e aceptado, estando, ademais,
perfectamente asentado.
b) Demostrou a súa capacidade para acadar obxectivos e metas ambiciosos,
mesmo máis ambiciosos que os fixados pola normativa.
10.3. Comparación de alternativas
10.3.1.
Enfoque xeral
Pode dicirse que as alternativas antes comentadas están situadas entre atinxir a
“conxestión óptima”, ou canto menos, acadar a conxestión que permita evitar os
efectos máis perniciosos do tráfico, como a contaminación esaxerada (estarían
neste grupo as Alternativas 1, 2 e 2b), fronte á alternativa da redución
xeneralizada do tráfico e a súa velocidade, ou sexa, a alternativa de subordinar
o tráfico á calidade urbana (situaríase aquí a Alternativa 3).
Así pois, hai dous grandes grupos, as Alternativas 1, 2 e 2b, e a Alternativa 3.
10.3.2.

Pontevedra en relación con outros casos e alternativas

Para valorar as alternativas apuntadas no apartado anterior é importante
efectuar un percorrido polos resultados que tiveron e teñen alternativas
semellantes noutras cidades e conurbacións. Así mesmo, tamén resulta
ilustrativo comparar os resultados obtidos nesas cidades cos obtidos en
Pontevedra, a fin de poder optar pola alternativa máis recomendable para o
Concello de Pontevedra.
A bibliografía sobre cidades que aplican sistemas de control do acceso de tráfico
motorizado a distintas áreas centrais das mesmas é ampla. As comparacións
entre unhas cidades e outras hai que establecelas con cautela, pois:
-

As realidades e circunstancias (urbanísticas, socioeconómicas, de
planificación, culturais, etc.) dos diversos núcleos son moi diferentes.
As metodoloxías nos numerosos estudos consultados son moi distintas.

Con estas excepcións e outras precisións que se indicarán máis adiante, a
continuación efectúase unha comparación aproximada entre os datos das
reducións de tráfico en Pontevedra e noutras cidades que optaron por cobrar por
circular (impostos ou taxas por conxestión ou establecemento de peaxes de
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acceso), ou por limitar o acceso por motivos de conxestión a distintos tipos de
vehículos en diferentes áreas urbanas.109
PARÁMETRO
CIDADE
LONDRES 2006112
LONDRES 2014113
MILÁN Área C114
MILÁN Área C (ZTL)115
ESTOCOLMO
2007/2008116
SINGAPUR 1998117

SUPERFICIE
22

ENTRADAS
DIARIAS110
378.000

8,2

98.000

34

382.000

REDUCIÓN
ENTRADAS
- 21,00%
- 39,00%
- 14,20%
36,00%
- 18/- 22,00%

7

271.000

- 24/- 30,00%

Km2

MILLÓNS

85

€/ANO111

160
43
77

109

Para esta comparación partiuse da xa elaborada no traballo Reordenación da mobilidade e
calidade urbana como alternativa á conxestión do tráfico na cidade. Resultados en Pontevedra.
Gómez Viñas, Jesús; Macenlle, Daniel; Mosquera Lourenzo, César; extraída de Primeiro a
cidade. A mobilidade en Pontevedra 1999-2019. Ampliouse a táboa orixinal con novas fontes e
cidades.
110

Previas á implantación da medida.

111

Pagados polos condutores/as.
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Transport for London, 2007 Fifth Annual Report - Transport for London
https://content.tfl.gov.uk/fifth-annual-impacts-monitoring-report-2007-07-07.pdf, páx. 21.
Department for Transport, 2014 City of London traffic profile for 2000 to 2013. City of London Traffic counts - Transport statistics ...www.dft.gov.uk/traffic.../area.php?...London...Lond...
113

Reducing traffic congestion in London. Transport Committee. Xaneiro 2017. Apéndice 1,
Holding the Mayor to account and investigating issues that matter to Londoners.
114

Rotaris, L. et al. (2009): The urban road pricing scheme to curb pollution in Milan: a preliminary
assessment. Working Paper n. 12, Universita degli studi di Trieste. Sección X The urban road
pricing scheme to curb pollution in Milan.
https://www2.units.it/danielis/wp/wp122.pdf. 2009.
115

Monitoraggio Area C Sintesi risultati al 30 Giugno 2019. Traffico e composizione del parco
veicolare. Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl. Milán, 6-VIII-2019. O caso de Milán é o
único que corresponde a unha Zona de Tráfico Limitado (ZTL) e non a unha peaxe ou taxa por
conxestión. De media, o tráfico que ingresa á ZTL durante as franxas horarias de 07:30 a 19:30
horas en días laborables no primeiro semestre de 2019, equivale a 84.514 ingresos/día, cunha
redución de -1.250 admisións (-1,5%) respecto do semestre anterior. Comparado coa media de
entradas diarias rexistrada en 2011, co pase Ecopass operativo, a diminución do tráfico é de 35,9% cunha redución media de -47.384 entradas/día.
116

Slb 2010 The effects of the congestion tax on
https://www.slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2010_006.pdf Páx. 9.

emissions

and

air

quality.

The Stockholm congestion charges: an overview. Centre for Transport Studies. SE-100 44
Estocolmo, Suecia. 2014.
117

Christainsen, G. B., 2006, Road pricing in Singapore after 30 years. CATO journal, vol. 26.
Sección
XI
Gregory
B.
Christainsen
Cato
Institute
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2006/1/cj26n1-4.pdf,
2006.
Congestion Control in Singapore.
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A VALETA
MADRID Nadal 2016-17
e 2017-18118
PONTEVEDRA
Cidade 2014
PONTEVEDRA
Centro cidade 2014

10.000

21,00%
- 40/- 41,00%

3,25

98.700

30,10%

0

0,85

74.400

69,48%

0

Os resultados relativos á diminución do tráfico evidencian uns datos claramente
mellores en Pontevedra coas medidas de reordenación da mobilidade e calidade
urbana adoptadas, respecto dos datos e cifras de Londres, Milán, Estocolmo,
Singapur, A Valeta e Madrid, sen as cargas económicas asociadas.
Por outra parte, en Pontevedra, as medidas e os resultados non se circunscriben
unicamente a unha zona central, máis ou menos extensa, senón que abranguen
e inciden, de forma distinta, practicamente en toda a cidade compacta.
No caso de Pontevedra, ademais, os últimos datos mostran que continúa o
proceso de redución e contención da mobilidade motorizada innecesaria. En
efecto, segundo as medicións efectuadas en 2021 nun conxunto de rúas
significativas da cidade se aprecia unha redución do tránsito motorizado do 21%
entre 2011 e 2021119.
Por outra parte, é interesante resaltar o que o estudo Understanding and
Managing Congestion120 sinala como Primeira recomendación, que é coherente
co que desde hai anos se está a levar a cabo en Pontevedra:
- Uso eficiente do espazo viario
É necesario un plan estratéxico a longo prazo para resolver os problemas
de conxestión de Londres, e a evidencia recompilada e analizada para
este estudo mostra que debe centrarse na asignación do limitado espazo
viario de Londres aos medios máis eficientes respecto do espazo para
Discussion Paper. Walter Theseira. Singapore University of Social Sciences. OCDE/ITF 2020.
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Estudio de tráfico de la Gran vía. Ayuntamiento de Madrid. DOYMO. 2017 e Estudio de las
medidas de restricción del tráfico en el Distrito Centro en el periodo de campaña de Navidad.
Ayuntamiento de Madrid. Xaneiro 2018. Os períodos analizados fan referencia a 15 ou 20 días
dos correspondentes meses de decembro e xaneiro.
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Elaborado a partir dos datos da táboa final do apartado 4.2.2. deste PMUS, que fan referencia
a un total de 7 rúas significativas. Como se indica no traballo Estudo de demanda de mobilidade
na zona periurbana e proposta TAD, 2021. Mcrit, SeteOitavas, do que proceden estes datos, o
tráfico en 2021 incrementouse respecto do real para simular unha situación sen os efectos da
pandemia.
120

Understanding and Managing Congestion for Transport for London. On behalf of Greater
London Authority. Versión Final 1-0. Novembro 2017. ITP.
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mover persoas: camiñar, andar en bicicleta e transporte público. A presión
sobre o espazo público é especialmente grande no centro de Londres, en
partes do interior de Londres e nos centros das cidades, pero a medida
que a poboación segue a crecer, isto aumentará en todas as partes da
cidade. Para reducir a conxestión e evitar novos problemas de conxestión
que aparezan no futuro, a única solución estratéxica a longo prazo é que
o espazo público de Londres se xestione da maneira máis eficiente posible
en canto ao espazo.
Engadindo:
Priorizar o uso eficiente do espazo na asignación e reasignación do
espazo viario. O medio de uso máis eficiente do espazo é o movemento
de persoas (a pé, en bicicleta e en transporte público) e debe dárselle
prioridade sobre o transporte privado de baixa ocupación.
10.3.3.

Alternativa proposta

As Directrices para a creación de zonas de baixas emisións, na páxina 22 e
seguintes, definen claramente dúas vías para o establecemento das ZBE:
a) Prohibir a entrada e circulación dos vehículos sen distintivo ambiental
CERO, ECO ou C (Apartado 9.4.2.1. das citadas directrices).
b) Peaxe urbana: cobrar por entrar, circular e estacionar en determinadas
zonas das cidades. Pode variar segundo o contaminantes que sexan os
vehículos e a conxestión que exista a determinadas horas (apartado
9.4.2.2. das mencionadas directrices).
Estas dúas alternativas non son incompatibles entre si.
Calquera destas dúas alternativas vai en contra da política de equidade seguida
en Pontevedra desde 1999, pois:
1º Supón dividir a cidade en zonas, unha con estas restricións e outras
sen elas.
2º Facilita o acceso aos que poden e non aos que o necesitan. Recórdase
aquí o comentado neste PMUS sobre o tráfico de necesidade ou
necesario e o estacionamento de servizos.
3º Suporía, canto menos coa alternativa da peaxe, introducir pagos por
circular ou estacionar, cando en Pontevedra isto faise sen custo directo,
non así na maioría das cidades a través da ORA ou a Zona Azul.
Porén, as propias directrices, na mesma páxina 22 (final do apartado 9.4.1.),
abren a porta a unha terceira alternativa ou solución:
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“As ZBE deben ser entendidas como zonas que consideran todo o
conxunto da pirámide e promoven as mobilidades peonil, ciclista e en
transporte público, adaptadas e accesibles para toda a poboación (modos
de menores emisións/persoa) por diante tamén dos vehículos
motorizados de baixas emisións.
Tamén constitúen unha oportunidade inmellorable para recuperar o
valioso espazo público urbano que, durante décadas, veuse ocupando por
infraestrutura viaria destinada ao tráfico e ao estacionamento. Esta
recuperación pode ser a base para intervencións urbanísticas que
melloren a habitabilidade e comodidade urbana, promovan a convivencia
cidadá e os usos múltiples da rúa, e permitan a posta en marcha de
medidas de renaturalización e de adaptación ao cambio climático”.
Para máis adiante engadir:
“Porén, os criterios de acceso e circulación deben ir encamiñados a
disuadir o máximo posible o acceso do vehículo privado motorizado en
xeral, tanto de particulares como de empresas, independentemente do
distintivo ambiental que ostente, sempre e cando non se atopen
nalgunhas das situacións que se definan como excepción.”
Desde este PMUS a alternativa proposta é a terceira das alternativas que
aquí se comentan, por todo o exposto neste documento e polos resultados,
tanto de diminución do tráfico motorizado innecesario como do nivel de
contaminación que se conseguiron en Pontevedra. É dicir, a alternativa
seleccionada é a de profundar na redución do tránsito motorizado e da
circulación vehicular en toda a cidade e no calmado do tránsito, coa
consecuente diminución das emisións.
E isto en consonancia co xa exposto neste PMUS e que deriva ou se plasmou
nas actuacións levadas a cabo en Pontevedra:
- As medidas referentes á evolución tecnolóxica e á composición do
parque automóbil, coa incorporación progresiva, entre outras cousas, da
electrificación, son insuficientes para mellorar por si mesmas a calidade
do aire nas aglomeracións.
- É necesario considerar conxuntamente a evolución tecnolóxica e
regulamentaria, a promoción das tecnoloxías alternativas, a renovación
do parque, pero sobre todo é indispensable a redución do tráfico
motorizado e o reforzamento dos modos de desprazamento activo.
- A meta a acadar non pode ser unha cidade coas rúas atoadas por
vehículos motorizados, pero, iso si, todos eléctricos; a meta é un espazo
público aberto a todos os usos dos cidadáns, no que a mobilidade
motorizada deixou de ser o condicionante do seu deseño. Un espazo
público no que a contaminación se reduciu drasticamente pola supresión
dunha gran parte do tránsito vehicular como consecuencia da súa
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limitación ao necesario. A substitución dos carburantes é moi
conveniente, pero sempre debe ser unha medida adicional e
complementaria á da redución do tráfico.
A principal forza motriz impulsora da descarbonización do sector da
mobilidade/transporte é un cambio da distribución modal respecto da
que hoxe se deriva da elevada utilización de vehículos motorizados.
Regular o acceso ás ZBE apoiándose en etiquetaxes que derivan de
análises e ensaios realizados no proceso de homologación está moi lonxe
de reflectir a realidade das emisións contaminantes que emiten os
vehículos durante a súa circulación.
En todo este contexto, no ámbito do Concello de Pontevedra considérase
esencial perseguir e proseguir coa redución do tráfico motorizado,
complementando este obxectivo coa colaboración nos obxectivos e
medidas doutras administracións que tendan a favorecer a substitución
dos carburantes do tráfico automobilístico necesario.
A postura que se está a repetir neste PMUS e que consiste en reducir o
volume de vehículos motorizados en circulación aos estritamente
necesarios é máis eficaz e contribúe de xeito máis contundente á
redución das emisións contaminantes e de GEI.
É dicir, reducir os tráficos, as emisións e recuperar o espazo público
e, polo tanto, seguir a avanzar en quitar o tráfico motorizado das
zonas que o soportan mal ou sinxelamente que non o soportan,
mantendo sempre os tráficos de servizo e o tráfico motorizado
necesario para a conservación da actividade da cidade, sempre
compatible coa recuperación do espazo público para todas as
persoas e para usos plurais do mesmo.
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11. OBXECTIVOS XERAIS
Obxectivo 1.- O espazo público como dereito de todas as persoas.
Consolidar e ampliar ao longo e ancho do Concello o concepto de
que o espazo público é moito máis que o espazo da mobilidade. É o
espazo da estancia, do encontro, do xogo, do paseo, do deambular,
etc. Tamén é o espazo para os desprazamentos a pé, nun lugar
prioritario, e en medios mecanizados e motorizados.
As persoas ocupan o espazo público:
a) Para pasear, estar, encontrarse, charlar, xogar, etc.
b) Tamén para desprazarse a fin de atender as súas necesidades → e en
moitas cidades e espazos esta mobilidade transformouse en motorizada
como consecuencia do afastamento dos usos do solo, do abandono da
polivalencia e multifuncionalidade dos usos do solo e da especialización
funcional do territorio e o espazo. Pero Pontevedra xa reverteu esta
situación, incorporando e desenvolvendo o enfoque de que o espazo
público é para moito máis que a mobilidade, que deixou de ser o eixo reitor
e vertebrador do devandito espazo, para ser unha máis, e non a máis
importante, das moitas actividades que se desenvolven no espazo
público.
“É importante para nós destacar o espazo público e o sistema de vías públicas.
Observamos que o valor central da vida urbana está no uso do público, o
encontro de xente de diferentes grupos e xente actuando de común acordo,
aínda que con debate. Os espazos públicos máis importantes deben ser para os
pedestrians (peóns), xa que ningunha vida pública pode ter lugar entre xente en
automóbiles.”121
“A estrutura da cidade debería invitar e fomentar a vida pública, non unicamente
a través das súas institucións, senón directa e simbolicamente a través dos seus
espazos públicos. O espazo público, (...), por definición debería estar aberto a
todos os membros da comunidade. É o lugar onde se xunta xente de diferentes
tipos. Ninguén debería ser excluído, a non ser que ameace o equilibrio desa vida
pública. (…). O bo deseño urbano debe ser tanto para os pobres como para os
ricos. De feito, é máis necesario para os pobres.”122
“É importante, sobre todo, garantir aos nenos a súa autonomía para saír da casa,
para ir xogar cos amigos e para ir á escola a pé e sós; hai que garantir tamén ás
persoas con diversidade funcional percorridos sen barreiras e con solucións de
continuidade; aos maiores, pasos de peóns e interseccións seguras para
xuntarse, ir cobrar a pensión, facer a compra, ir ao cine, á igrexa, etc. En
definitiva, é importante garantir a toda a cidadanía unha posibilidade real de
movemento, de ir á escola, ao traballo e a divertirse noutro medio que non sexa
o coche particular, e darlle prioridade a ir a pé ou en bicicleta.”123
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Allan Jacobs e Donald Appleyard, páx. 8. Toward an Urban Design Manifesto.
http://orcp.hustoj.com/wp-content/uploads/2015/10/Toward-an-urban-design-manifesto.pdf
122

Ibídem, páx. 5.

123

La ciudad de los niños, F. Tonucci, páx. 121-122.
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O especial esforzo que se ven realizando para crear e consolidar unhas
condicións de uso do espazo público pensado para todas as persoas,
especialmente para as que teñen máis dificultades, sexa por razón de idade,
situación puntual, diversidade funcional, mobilidade reducida, etc. debe
continuar, co fin de axudar a todas as persoas a atinxir unha vida máis
independente. O referente debe ser que calquera veciño, independentemente da
súa condición física, sensorial ou social, poida facer uso del con comodidade e
seguridade.
“Sexa desde a filosofía ou desde o deseño urbano, ou ben sexa desde o dereito
das persoas con discapacidade ou diversidade funcional, desde o dereito dos
nenos e nenas a ter autonomía dentro da súa cidade, desde a socioloxía urbana,
desde os hábitos de vida saudables, a actividade física e a loita contra a
obesidade, chegamos á seguinte idea central: os espazos públicos urbanos,
as rúas e as prazas, constitúen, por un lado, un servizo público básico, da
mesma importancia que a educación e a sanidade e, por outro lado, son un
dereito elemental das persoas que viven ou están na cidade. Expulsar ás
persoas, aos cidadáns, dos espazos públicos é tan grave e inxusto como
expulsalos do acceso á educación ou á sanidade”.124
Considérase que hai que seguir coa pauta desenvolvida nos últimos 20 anos en
Pontevedra, estendendo e ampliando esta proposta a máis áreas do Concello, a
máis barrios, a máis parroquias e núcleos do ámbito rural.
Este primeiro obxectivo do PMUS é ao mesmo tempo un obxectivo que abrangue
e se proxecta sobre todos e cada un dos obxectivos restantes que aquí se
indican.
Obxectivo 2.- Un municipio 8/80.
Continuar co desenvolvemento dun espazo público e dunha cidade
integradora. Asegurar a autonomía de todas as persoas.
Seguir ampliando o concepto de cidade 8/80, xa que uns espazos públicos que
son pensados e deseñados para as nenas e os nenos, e tamén para as persoas
maiores e anciás, conforman unha cidade para todos e todas, pero, sobre todo,
para eses grupos de idade, tradicionalmente pouco considerados na
planificación e concepción do espazo publico, ben porque non entraron no
esquema produtivo ou ben porque xa o abandonaron. Proseguir co
desenvolvemento de espazos e dunha cidade para as nenas e os nenos.
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Un novo paradigma dos espazos públicos urbanos. C. M. 2017.
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Francesco Tonucci defende a idea de asumir os nenos como parámetro de
avaliación e mudanza da cidade: “Unha cidade será axeitada para todos se é
axeitada para os nenos”. Outras investigacións reafirman esta postura: “As
políticas e medidas deseñadas para beneficiar os nenos terminan mellorando a
vida de todos. As políticas que teñen en conta aos máis vulnerables son máis
xustas”. E, na realidade, “todas as persoas, nalgún momento das nosas vidas,
imos ser vulnerables”125.
Fomentar desde a infancia hábitos e valores relacionados coa nova mobilidade
da cidade e co respecto polo medio ambiente.
Potenciar a autonomía persoal dos nenos, deseñando e ofrecéndolles un espazo
propio, que o sintan seu, para relacionarse entre eles e resolver os pequenos
problemas que se lles presenten. “Xogar libremente significa saír da casa, sen
vixilancia de adultos, xuntarse con amigos, decidir o xogo entre todos, dedicarlle
o tempo libremente e vivilo con ilusión ou desilusión. Ambos sentimentos forman
parte do xogo”. (Francesco Tonucci)
Sergio Pellis, investigador da Universidade de Lethbridge, Alberta - Canadá,
indica:
- O xogo libre conecta neuronalmente o cerebro e prepárao para o axeitado
desenvolvemento cognitivo e para o éxito social e académico.
- O xogo libre ten un papel fundamental na regulación das emocións e na
capacidade de planificar e resolver problemas. A experiencia do xogo
cambia as conexións neuronais da codia prefrontal do cerebro. Sen
experiencia de xogo esas conexións non mudan. O xogo é o que prepara
o cerebro infantil para a vida, o amor e ata para a escola.
- Os nenos precisan dedicar tempo suficiente ao xogo libre: nin
adestradores, nin árbitros nin regras externas.
- Os nenos teñen que negociar, teñen que chegar a un acordo sobre as
regras.

125

Irene García Rubio. Pandora Mirabilia.
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O camiño escolar foi a ponte para que os pais solten da man aos seus fillos e
fillas e estes poidan xogar libremente nunha cidade cun espazo público no que
as persoas, os viandantes, marcan as prioridades de uso e que é segura,
acolledora e sen barreiras arquitectónicas.

126

Proponse como obxectivo:
- Manter os criterios de deseño do espazo público pensando en facilitar a
autonomía, o xogo e a mobilidade dos máis pequenos.
- Manter os criterios de deseño do espazo público pensando en facilitar a
autonomía, a estancia e a mobilidade dos máis maiores.
- Manter as porcentaxes de desprazamento andando dos escolares aos
centros educativos por enriba do 70%, para acadar porcentaxes entre o
75% e o 80% a medio/longo prazo.

126

Entrando máis en detalle e observando, segundo a enquisa de 2021, as porcentaxes por
centros escolares relativas á forma na que as nenas e nenos de 7 a 12 anos van aos seus
colexios, apréciase que esas porcentaxes están entre o 54% e o 84% dos alumnos e alumnas
que van camiñando, e noutro extremo entre o 41% e o 15% que van en coche privado. As maiores
porcentaxes (sempre minoritarias) de viaxes en coche privado teñen lugar nos centros que
acollen alumnos procedentes das zonas máis afastadas.
193

2.1.- Continuar co desenvolvemento dun espazo público inclusivo. A
accesibilidade universal.
O especial esforzo que se ven realizando para crear e consolidar unhas
condicións de uso do espazo público pensado para todas as persoas,
especialmente para as que teñen máis dificultades, sexa por razón de idade,
situación puntual, diversidade funcional, mobilidade reducida, etc. debe
continuar, co fin de axudar a todas as persoas a atinxir unha vida máis
independente. O referente debe ser que calquera veciño, independentemente da
súa condición física, sensorial ou social, poida facer uso del con comodidade e
seguridade.
Como complemento e corolario deste apartado propóñense as seguintes
referencias para a intervención no espazo público:
-

Asegurar o dereito a unha vida independente para todas as persoas.

-

Ordenar a mobilidade no espazo público atendendo ás características
funcionais daqueles que teñen maiores dificultades de mobilidade e
autonomía.

-

Deseñar o espazo público tendo moi presente a diversidade funcional e
de mobilidade de todas as persoas e que non existe unha persoa tipo nin
un estereotipo válido para representalas a todas.

Obxectivo 3.- Condicionar a mobilidade en automóbil para garantir a
mobilidade de todas e todos.
Continuar coa política levada a cabo durante máis de 20 anos de
compaxinar
a
liberación
do
espazo
polo
automóbil,
independentemente do carburante que empregue, coa ocupación
deses espazos por outros usos diferentes.
É a única maneira de evitar que o espazo “gañado” ao vehículo privado sexa
novamente colonizado por este e, por outra parte, é a esencia da razón pola que
se pretende liberalizar espazo hoxe en día ocupado polo automóbil: o seu uso e
gozo pola totalidade da poboación e por usos distintos da mobilidade.
Desde o punto de vista do espazo público, para liberar a súa ocupación polo
vehículo privado e para propiciar o seu redeseño permitindo usos diferentes á
mobilidade é moi conveniente propor medidas que prioricen o gozo e a
recuperación do espazo público urbano para todas as persoas fronte á
mobilidade. Hai que ter moi presente que no momento no que se perde ou se
abandona o espazo urbano, este acaba por ser totalmente invadido polos
vehículos, retornando ao feito inevitable de que todas as rúas se volvan máis
perigosas e conflitivas.
3.1.- Consolidar os criterios de deseño do espazo público implantados e
levados a cabo e estendelos a máis zonas do municipio.
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De maneira resumida, as claves que permitiron o cambio radical que se produciu
no uso, gozo e finalidade do espazo público en Pontevedra articúlanse arredor
dos seguintes principios127:
- Evitando a especialización funcional do espazo.
- Revertendo as preexistencias.
- Sen introducir novas segregacións funcionais na ordenación e no deseño
do espazo.
- Priorizando a coexistencia e convivencia de usos.
- Evitando que, en moitos casos e zonas, a rúa torne cada vez máis nun
lugar de paso, deixando de ser ese lugar de encontro, paseo, charla,
intercambio comercial e antesala das vivendas.
- Cunha nova orde de prioridades no uso do espazo público. Un espazo
público no cal, sen excluír a ninguén, establecéronse unhas prioridades
diferentes ás que existían anteriormente:

Para acadar isto resulta obrigado diminuír o perigo causado e latente dos
usuarios máis pesados e veloces: os vehículos motorizados, especialmente o
automóbil privado. Paso preciso para isto último é limitar e reducir a velocidade
da circulación motorizada, para o que son elementos esenciais:
○ Redeseño da rúa e do espazo público
○ Os pasos de peóns sobreelevados (PPS)
○ Limitacións de velocidade propiamente ditas
○ Diminución do volume do tránsito motorizado
○ Supresión dos itinerarios de paso nas zonas en que se actúa

127

Para maior información pode verse, entre outras publicacións, Primeiro a cidade. A mobilidade
en Pontevedra 1999-2019. Concello de Pontevedra.
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○ Concepción e deseño dos proxectos de xeito que se garantan a
multifuncionalidade do espazo e a prioridade do desprazamento dos
peóns.
3.2.- Só o tráfico motorizado necesario.
Seguir coa política de reducir o volume de tráfico automóbil e de
limitalo ao tráfico necesario.
O tráfico motorizado necesario é moitísimo menos do que actualmente discorre
polas nosas cidades.
O espazo público ten un valor moi alto e non se pode ocupar masivamente pola
circulación dos automóbiles e tampouco polo seu estacionamento.
O tráfico necesario de vehículos é esencialmente o tráfico necesario para
atender os servizos e necesidades imprescindibles para permitir o
funcionamento axeitado da cidade e do municipio, é dicir, o imprescindible para
que as actividades residenciais e económicas poidan funcionar nas condicións
esixidas pola sociedade actual.
Enténdese por tráfico de servizos, no campo da mobilidade motorizada ou
mecanizada, o que se corresponde con aquelas actividades necesarias para o
bo desenvolvemento da actividade económica e residencial, e inclúe, ademais
das actividades de servizos públicos e de emerxencia, aqueles tráficos e
estacionamentos necesarios para o funcionamento da cidade, tales como os de
mensaxería, a entrega a domicilio, o acceso a garaxes en zonas de tráfico
restrinxido, o acceso para persoas con mobilidade reducida, o servizo a hoteis,
o transporte de vultos por residentes en edificios que carezan de garaxe ou as
mudanzas e as actividades asimiladas. Inclúense no concepto de servizos os
tráficos e os estacionamentos de vehículos expresamente autorizados para
residentes, comerciantes, profesionais, centros administrativos ou semellantes,
así como a carga e descarga tradicional, que contará coa súa regulamentación
específica en desenvolvemento da normativa xeral de tráfico.128
Por outra parte, desde o punto de vista da saúde, o esencial e prioritario é
tamén a redución do volume de tráfico.
Son moitos os estudos e análises que apoian esta tese, pero é especialmente
significativo o que se deduce da documentada e exhaustiva análise efectuada
pola Axencia francesa de seguridade sanitaria (ANSES) na rexión Île-de-France
e publicada en 2019129. Con carácter xeral, sinala que as medidas específicas
de mobilidade deben inscribirse nunha gobernanza da cidade máis ampla e
extensa, integrando o urbanismo, os transportes, a saúde e a calidade do aire,
do medio ambiente e do modo de vida. A Axencia remarca que as medidas
referentes á evolución tecnolóxica e á composición do parque automóbil,
coa incorporación progresiva, entre outras cousas, da electrificación, son
insuficientes para mellorar por si mesmas a calidade do aire nas aglomeracións.
128

Baseado no que recolle a Ordenanza reguladora da mobilidade amable e da utilización dos
espazos públicos no Concello de Pontevedra. BOPPO de 1 de outubro de 2020.
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Particules de l’air ambiant extérieur. Effets sanitaires des particules de l’air ambiant extérieur
selon les composés, les sources et la granulométrie.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra-Sante.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf
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Insiste na necesidade de considerar conxuntamente a evolución tecnolóxica e
regulamentaria, a promoción das tecnoloxías alternativas, a renovación do
parque, pero sobre todo a redución do tráfico, compensada co reforzo dos
transportes públicos, a intermodalidade e os modos de desprazamento activo.
Conclúe indicando que a evolución tecnolóxica é insuficiente para mellorar
de forma duradeira a calidade do aire nas aglomeracións.
Así mesmo, a mitigación do ruído nas cidades ata reducilo a límites dentro da
normalidade é outra importante esixencia en defensa da saúde da poboación en
termos medioambientais. O ruído causa miles de mortes ao ano en España; a
súa redución e control están intimamente relacionados, entre outros factores,
coa redución do tráfico.
Pódese dicir como conclusión que o esencial é a redución do volume do tráfico
motorizado e despois entrar no proceso de redución das emisións contaminantes
(electrificación do mesmo, por exemplo) dese menor tráfico que se identificou
como necesario.
3.3.- Colaborar coas políticas de carácter supramunicipal dirixidas a
propiciar a electrificación progresiva do tráfico motorizado que se
considere necesario.
A substitución dos carburantes, especialmente coa electrificación, é
moi conveniente. Sempre debe ser unha medida adicional e
complementaria á da redución do tráfico.
A redución de emisións contaminantes vai ligada por orde de importancia:
a) Esencialmente á redución do volume de tráfico automóbil motorizado.
b) Á substitución dos carburantes dos vehículos motorizados por outros
menos contaminantes.
c) Á diminución da velocidade máxima de circulación.
Todo isto:
➔ propicia directamente a convivencia e a coexistencia no espazo público;
➔ contribúe a reducir as emisións contaminantes;
➔ aumenta a seguridade viaria e reduce os atropelos.
Así mesmo, a mobilidade sostible e xusta ten moito máis a ver con menos coches
que con coches eléctricos. Sen dúbida, asistiremos nas próximas décadas a un
certo grao de electrificación do parque automobilístico; pero aspirar á súa
completa substitución suporía unha presión sobre as nosas reservas de minerais
que comprometería outros desenvolvementos tecnolóxicos, como demostraron
diversos estudos. E, sobre todo, porque nos impediría romper coa cuestión
fundamental: o coche como instrumento de privatización indirecto do común que
ten efectos urbanísticos perversos.130
Temos que ser conscientes de que a electrificación cambia e mellora unhas
cousas (por exemplo, a emisión de contaminantes en destino), aínda que nin
aborda nin modifica outras relacionadas coa mobilidade e a calidade do espazo
cidadán, nin tampouco presenta de momento resultados satisfactorios en
“Las supermanzanas de BCN: del proyecto piloto al modelo de ciudad”. Emilio Santiago
Muiño, El Diario.es, 3-X-21.
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relación coas emisións en orixe (proceso de fabricación) e na fase de conversión
en chatarra, sendo un problema especial o ligado ás baterías. Por suposto,
persiste o problema da ocupación do espazo público.
No coche eléctrico preséntase outro importante paradoxo: as tecnoloxías máis
eficientes enerxeticamente son menos eficientes desde o punto de vista do
consumo de materiais. Ademais, a demanda de materiais raros é moi elevada, e
moito máis que no coche convencional. Evitar a dependencia de combustibles
fósiles implicará aceptar a dependencia de materiais, algúns deles con
importantes riscos de subministración (Te, Co, In, Li, Nd, Cd, Ag, Cr, Ga, Mn, Sn,
Zn). A demanda de materiais para vehículos eléctricos (Co, Cu, Ni, Al) precisará
da maior demanda exerxética mineral.131
En todo este contexto, no ámbito do Concello de Pontevedra considérase
esencial perseguir e proseguir coa redución do tráfico motorizado,
complementando este obxectivo coa colaboración nos obxectivos e medidas
doutras administracións que tendan a favorecer a substitución dos carburantes
do tráfico automobilístico necesario.
Obxectivo 4.- Unhas rúas seguras e unha mobilidade segura.
Manter as excelentes ratios de sinistralidade viaria que se
consolidaron no municipio de Pontevedra hai moitos anos.
A definición deste obxectivo impón unha reflexión previa sobre a sinistralidade
viaria e as infraccións de tráfico en Pontevedra que, en gran parte, xa se
comentaron en capítulos anteriores deste PMUS.
A evolución da sinistralidade na cidade de Pontevedra foi da man principalmente
do proceso de transformación urbana desenvolvido desde o ano 1999 e que
continúa vixente na actualidade, cara ao obxectivo de cero mortos.
En materia de seguridade viaria o proceso de transformación urbana incidiu
basicamente na redución do número de vehículos a motor que circulaban polo
centro da cidade e no calmado do tráfico, conseguindo que as velocidades ás
que os coches circulan pola cidade sexan razoablemente seguras. A medida que
o proceso de recuperación do espazo público para o peón vai tomando forma,
comézanse a notar os efectos sobre a sinistralidade viaria, tal como pode ser
apreciado contemplando a evolución dos accidentes e das súas consecuencias,
pero o primeiro dato que chama a atención é que nas zonas tratadas, é dicir,
transformadas con criterios de calidade urbana, espazo para a relación, estancia,
pluralidade de usos e tráfico de vehículos a motor moi restrinxido, os accidentes
practicamente desapareceron, son moi poucos, e non nos referimos só aos
accidentes con falecidos e feridos, senón tamén aos accidentes só con danos
materiais.
A batería de medidas adoptadas permitiu incidir sobre o factor máis importante
de falecementos e lesións graves en accidentes de tráfico: a velocidade. A
evolución da sinistralidade viaria é consecuencia destas propostas:

NÚMERO DE FALECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
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“Los límites materiales de la Energía”. Alicia Valero. Ciclo de conferencias GRES. 12-VII-17.
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Como se observa, en Pontevedra acadáronse unhas cifras de falecidos en
accidentes de tráfico que se poden considerar excepcionais: cero mortos desde
hai máis de 10 anos nas vías de titularidade e xestión municipal, e un número de
feridos graves realmente baixo:133
NÚMERO DE FERIDOS CON ASISTENCIA HOSPITALARIA SUPERIOR A 24
HORAS (GRAVES)
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En consonancia cos principios da reforma urbana, o labor da Policía local
centrouse, por unha parte, na defensa dos espazos recuperados para os peóns,
facendo cumprir as normas que regulan o tráfico restrinxido, a prioridade
invertida en favor dos peóns e o vixente esquema de estacionamento que impide
a volta do vehículo privado ás zonas recuperadas; por outra parte, en
consonancia coas políticas marcadas pola DXT, establecéronse medidas
dirixidas a perseguir aqueles comportamentos con máis influencia no dano dos
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A ninguén se lle escapa que unha ratio de cero falecidos por ano pode ter un crecemento
infinito se nun ano se produce, desgraciadamente, un falecemento, polo que o máis
representativo da gráfica é a secuencia e pendente da curva e, sobre todo, a súa tendencia
histórica.
133

O último recoñecemento a esta situación pode atoparse no recente premio obtido polo
Concello de Pontevedra: 1º EU Premio Urban Road Safety Award da Comisión Europea Bruxelas 2020.
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accidentes de tráfico: o alcol e as drogas, os elementos de seguridade pasiva,
os controis de velocidade e o uso do móbil.
Ademais, a finalidade das políticas sancionadoras é a diminución das
infraccións. Se ao longo dun período razoable non se consegue o obxectivo
desexado, recadarase moito máis, porén as accións realizadas neste ámbito
terán fracasado estrepitosamente.
Froito deste enfoque son tanto os datos relativos á evolución das denuncias en
materia de tráfico na cidade de Pontevedra e do seu cobro, como a evolución da
porcentaxe de positivos detectados nos controis de alcolemia.
Respecto das denuncias, conforme aumenta a eficiencia (tramitación completa
do expediente) na execución das sancións, diminúe o número de infractores. No
referente aos controis de alcolemia, apréciase que conforme aumenta o número
de probas (esquerda), diminúe a porcentaxe de positivos sobre o número de
probas (dereita)134:
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Os datos de 2020 están afectados pola pandemia.
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Tendo este contexto como referencia, o obxectivo que se propón consiste en:
- Manter a cero a cifra de falecidos (cifra sempre referenciada á curva
tendencial);
- Manter a tendencia descendente da curva do número de feridos graves;
- Manter por debaixo do 1% os positivos nos controis de alcolemia; e
- Manter o rigor na tramitación das denuncias relacionadas coa circulación
viaria (absoluto respecto aos cidadáns, denuncias axeitadamente
formuladas, expedientes tramitados en tempo e forma, e cando proceda,
a recadación e tramitación do cobro en tempo e forma).
Obxectivo 5.- Integrar a mobilidade externa e metropolitana.
Fornecer unha oferta suficiente e adaptada de sistemas de
transporte que sexan factibles, sostibles e de calidade, accesibles
para a cidadanía que reside dentro da área urbana extensa.
A cidade esténdese alén do seu núcleo central, tamén é a súa periferia. E tamén
conforman a cidade todos os que acceden diariamente a ese núcleo de servizos
desde a área territorial anexa. A cidade hoxe en día non ten uns límites definidos
desde un punto de vista territorial, senón que están alí onde deixa de ter unha
influencia significativa. A planificación da mobilidade debe estenderse
necesariamente a todo ese territorio, un territorio social e de relacións.
Desde o punto de vista ambiental, neste ámbito urbano ampliado, a demanda de
mobilidade diaria e a irrupción de paradigmas residenciais extensivos arredor de
núcleos urbanos consolidados provocou unha intensificación dos efectos
perniciosos do transporte e do tráfico, de maneira que se engade un claro risco
de saúde pública135 aos problemas de sostibilidade económica e ambiental,
estimándose que as emisións ligadas ao sector transporte en áreas urbanas son
responsables dunha morbilidade importante nas urbes europeas.
Polo tanto, precísanse esforzos coordinados que permitan ordenar unhas
demandas de mobilidade que van ser cada vez máis esixentes, de xeito que sexa
posible agrupar aquelas demandas que poden beneficiarse de servizos de
transporte público e dirixir o transporte privado cara a puntos de intercambio
modal con eses sistemas de transporte público ou cara á marcha a pé,
minimizando o custo global do transporte, incluídos os seus efectos ambientais.
Perséguese este obxectivo a través dos seguintes obxectivos parciais pero
interrelacionados, que se estruturan segundo os seguintes enunciados:
- Cooperación para a planificación de infraestruturas e servizos de
transporte dentro da área territorial de Pontevedra.
Trataríase de dar continuidade a experiencias que xa tiveron éxito no pasado,
como a validación e o impulso dun novo acordo para a planificación coordinada
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O informe sobre a calidade do aire en Europa publicado pola Axencia Europea de Medio
Ambiente cifraba que, en España, en 2016 a contaminación do aire era a causante dunhas
34.300 mortes prematuras, superando en máis de 20 veces os mortos en accidentes de tráfico.
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de infraestruturas viarias a través da M4136, e estender esa iniciativa a todos os
modos e servizos de transporte, incluíndo os servizos de proximidade en
ferrocarril, e tendo presente a relación Vigo-Vilagarcía nunha escala, e MarínVilaboa-Soutomaior-Poio noutra.
- Deseñar un modelo territorial sostible desde o punto de vista da
mobilidade para a periferia e a área urbana. Empregar na planificación
urbana e territorial procesos que teñan simultaneamente en conta a
mobilidade e a avaliación medioambiental.
Integraríanse políticas e programas que, con base territorial, melloren a
integración do sistema de mobilidade, como por exemplo a creación de
centralidades dentro das parroquias do rural, a planificación de equipamentos
integrados dentro do sistema urbano e do transporte público, a expansión da
planificación urbana e territorial tendo en conta eixos de servizos de transporte,
etc.
- Auspiciar infraestruturas e servizos de transporte urbano dentro dun
sistema integral e coordinado coa mobilidade, cunha intermodalidade
efectiva para a mellora da accesibilidade intraurbana da periferia e da
accesibilidade interurbana.
Dentro do ámbito de competencia municipal, auspiciar melloras na integración
da mobilidade exterior coa mobilidade urbana principalmente peonil, tendo en
conta as necesidades da periferia da cidade, así como do resto da área territorial,
tanto inmediata como extensa. Trátase de mellorar infraestruturas xa existentes,
como os aparcadoiros periféricos, tanto na súa oferta como na súa regulación, a
vinculación entre os distintos modos e o transporte público urbano e os
equipamentos, a mellora da accesibilidade ás estacións (xa en curso), unha
programación da mellora da rede arterial inmediata á cidade, dos accesos do
transporte interurbano, etc.
Obxectivo 6.- A mobilidade ao servizo das decisións. Mobilidade como
servizo.
Promover unha mobilidade accesible a todos e todas, sexa cal sexa
a condición do usuario e no lugar no que sexa necesario, entendendo
a mobilidade como un servizo cunha accesibilidade que debe ser
garantida en igualdade de condicións, empregando os medios
adecuados e adaptados ás necesidades, con criterios de
sostibilidade.
A mobilidade en sentido amplo é consubstancial e fundamental no
desenvolvemento social e económico. Polo tanto, existe un claro interese público
en garantir que o acceso á mobilidade se realice en igualdade de condicións con
medios adaptados ás necesidades e con criterios de sostibilidade. Atinxirase
este interese compartido na medida na que se integren todos os modos e, sobre
todo, na medida na que se forneza unha accesibilidade real á cidadanía a esa
oferta integral, con medios adecuados, na medida do posible, ás condicións
particulares de cada interesado.
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A M4 foi unha mesa de negociación integrada naquel momento polo Ministerio de Fomento,
a Xunta, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra.
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Para isto é necesario promover unha política activa de transporte público que
teña en conta as condicións particulares, e especialmente as das capas máis
desfavorecidas da poboación. Por outro lado, a integración do transporte público
nos seus distintos modos debe ser potenciada con carácter xeral e aproveitada
na medida en que resulte conveniente e sostible.
Alén diso, aparece a necesidade dun maior esforzo na coordinación destas
fórmulas para que xeren sinerxías e non ameazas a unha historia de éxito, que
é o da mobilidade peonil do cada vez máis amplo centro urbano, piar do modelo
urbano de Pontevedra.
Por outro lado, cabe destacar importantes avances que xa se materializaron
neste obxectivo. A recente posta en servizo de liñas de transporte público urbano
adaptadas á realidade urbana de Pontevedra, da man da cooperación
administrativa, permitiu mellorar os servizos de transporte dentro do núcleo
urbano, centrándose nas necesidades da contorna e nas áreas de expansión da
cidade peonil. O Concello de Pontevedra acordou este servizo coa
administración autonómica, de maneira coordinada cos servizos interurbanos e
aplicando políticas de tarifas de integración e de bonificación que permiten o
acceso de toda a cidadanía a unha oferta integrada de servizos, causando unha
sinerxía evidente na que cooperan distintos ámbitos competenciais.
Este obxectivo global é perseguido a través de varios obxectivos parciais pero
integrados e coordinados, que se estruturan segundo os seguintes enunciados:
- Promover o uso do transporte público no acceso aos equipamentos e á
periferia urbana.
Trataría de dar continuidade ás recentes iniciativas que permitiron coordinar un
servizo de transporte urbano co transporte interurbano, auspiciando un convenio
coa Xunta para a formalización dun servizo urbano baixo promoción do Concello
de Pontevedra dentro da concesión interurbana, que incorpora melloras
significativas para a cidadanía, como a redución do prezo do billete, a mellora de
tarifas e a integración cos servizos interurbanos.
- Desenvolver a implantación do servizo de transportes a demanda.
O servizo de transporte público a demanda aparece para resolver a mellora da
accesibilidade e da mobilidade da cidadanía na zona periurbana de Pontevedra,
especialmente dos grupos sociais que teñen unha mobilidade máis
condicionada. Os servizos de transporte a demanda son a resposta á necesidade
de adaptar os formatos convencionais de prestación dos servizos regulares ás
baixas demandas que se manifestan en zonas residenciais extensivas, o que
implica un deseño apoiado no desenvolvemento de novos sistemas de xestión
da mobilidade, axudado tanto polas novas tecnoloxías, como pola mellor
utilización dos servizos e medios de transporte xa existentes. O servizo debe ser
dirixido por criterios de eficiencia, imperativo legal ao esixir financiamento
público, e apoiarse de forma compartida co resto dos modos de transporte,
especialmente o taxi, amparándose e complementándose coa accesibilidade
peonil xa plenamente afianzada no centro urbano da cidade, de acordo coas
características propias que definen a mobilidade no municipio de Pontevedra.
- Mellorar a integración e accesibilidade dos servizos de transporte urbano
e de acceso interurbano dentro do centro urbano e do núcleo consolidado.
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Desde o punto de vista das infraestruturas e equipamentos, este obxectivo
persegue mellorar a calidade da prestación, para atinxir unha maior
accesibilidade, comodidade e calidade dos servizos prestados. Inclúense
medidas como a reorganización e mellora das paradas de bus, a mellora da
accesibilidade peonil nas contornas das paradas, a mellora nos percorridos das
liñas, etc.
- Procurar a accesibilidade en todas as infraestruturas e servizos
relacionados coa mobilidade.
Tamén dando continuidade aos programas municipais vixentes, que consideran
de forma transversal a accesibilidade universal nos proxectos e servizos que se
implementan. Débese incorporar a visión dos axentes máis condicionados na
súa mobilidade e mellorar as súas condicións de accesibilidade aos distintos
modos de transporte, non só desde o punto de vista do deseño, senón
propiciando medidas de integración social a aqueles que teñan unha mobilidade
máis condicionada.
- Participar e regular iniciativas tecnolóxicas da mobilidade como servizo
(MaaS), como a introdución de sistemas de xestión da demanda, do carsharing ou do vehículo autónomo e das frotas de vehículos de uso
compartido.137
Aproveitar os novos modelos de xestión da mobilidade e as novas tecnoloxías
de forma pro-activa pero regulada, a fin de xerar sinerxías e de que non se
contrapoñan nin poidan ser unha ameaza para o modelo de accesibilidade peonil
que é o Modelo Pontevedra. Os avances tecnolóxicos poden propiciar esquemas
de mobilidade mellores e máis sostibles, cuxa demanda asociada debe estar
ordenada e encamiñada a complementar o modelo de éxito de mobilidade peonil
no centro do modelo. Máis que unha ameaza, debe verse como unha
oportunidade e un complemento para poder instaurar servizos combinados na
periferia da cidade e dentro da diseminación da área territorial extensa.
Todo isto no marco conceptual de que, igual que máis infraestrutura provoca
máis demanda e que máis carrís nunha vía ocasionan máis tráfico, máis opcións
de mobilidade van xerar máis demanda de viaxes, e moitas delas poden ser
innecesarias e motivadas exclusivamente pola posibilidade de empregar eses
medios porque están aí, porque algo hai que facer, ou en lugar de facer eses
desprazamentos a pé facelos neses medios de transporte. A integración de todos
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A mobilidade non pode ser un fin en si mesma. A mobilidade non pode ocupar novamente a
maioría do espazo público. Unha mobilidade para servirse dela, non para que ela e as súas
posibilidades condicionen e encamiñen as nosas decisións. Non pode reinstaurarse a mobilidade
como eixo reitor da convivencia para substituír a mobilidade que colapsou o espazo público. Por
outra parte, hai que estar advertido (como se reflicte en Movilidad como servicio: Implicaciones
para el transporte urbano y regional, Grupo de Trabajo sobre Eficiencia de Tráfico & Movilidad
de Polis, setembro de 2017) sobre o risco de non promover a mobilidade sostible. O éxito nalgúns
mercados de novos servizos, incluíndo apps para vehículos de aluguer privado e viaxes
compartidas, claramente ten o potencial de afectar aos servizos de mobilidade urbana existentes
e tamén podería incentivar un cambio para o uso de automóbiles en lugar de modos máis
sostibles. Alén diso, hai que ter presente o risco do predominio dos modos individuais e a pouca
visibilidade que se lle da ao transporte público nas discusións e desenvolvementos actuais sobre
MaaS.
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estes elementos no marco dun modelo como o de Pontevedra, que concibe o
espazo público como soporte de multitude de actividades e usos e non
unicamente da mobilidade, imponse como necesaria.
Obxectivo 7.- Un Concello máis saudable e sostible.
Colaborar desde o PMUS na implantación e desenvolvemento da
iniciativa e do proxecto Pontevedra Efecto PO2.
Pontevedra xa presenta un grao moi alto de cumprimento das Directrices de
calidade do aire da OMS.
Así mesmo, en relación cos diversos contaminantes que se miden en calidade
do aire, o Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade
do aire, establece obxectivos de calidade, segundo os cales en Pontevedra en
2019 todos os contaminantes se atopaban por debaixo do Límite Inferior de
Avaliación (LIA), coa excepción dos óxidos de nitróxeno, que se atopaban por
enriba do Nivel Crítico (NC) establecido (para os óxidos de nitróxeno o Valor
Límite denomínase Nivel Crítico), e das partículas PM10, que se atopaban entre
o Límite Inferior e o Superior de Avaliación (LSA).
Xa se expuxo en capítulos anteriores deste PMUS que a maioría destes
contaminantes teñen unha relación directa co uso do vehículo privado, polo que:
- As boas ratios que presenta Pontevedra son consecuencia lóxica das
políticas levadas a cabo ata o de agora.
- A consolidación destas ratios e a súa mellora precisan imperiosamente do
mantemento e da extensión das políticas de calmado do tránsito
motorizado e de recuperación do espazo público.
A este primeiro obxectivo engádenselle os seguintes:
- Mantemento das ratios por debaixo do Límite Inferior de Avaliación (LIA),
incluída a correspondente ás partículas grosas PM10.
- Exceptúase do obxectivo anterior o caso dos Óxidos de nitróxeno (NOx),
que, por outra parte, non recollen as directrices da OMS, xa que a
situación é máis complexa, como se expuxo no bloque de diagnóstico
deste PMUS.
En 2021, a OMS publicou directrices con novas referencias para a calidade do
aire, establecendo etapas intermedias para atinxir os referentes finais. Con
respecto ao indicado nesta nova guía, Pontevedra está nunha situación moi
adecuada. Apréciase que:
- No referente ao Ozono e ao Monóxido de carbono xa se cumpre o
establecido para o estado final.
- Nas Partículas grosas, no Dióxido de nitróxeno e no Dióxido de xofre, xa
se cumpren os estándares establecidos para a última etapa intermedia,
xusto a anterior ao estado final establecido nas novas directrices.
- Nas Partículas finas, practicamente xa se cumpre o establecido para a
última etapa intermedia, a anterior ao novo referente final.
Proponse desde este PMUS manter os obxectivos anteriormente establecidos e,
no cuarto ano deste Plan, á luz das medicións que se efectúen, avaliar o
cumprimento destes obxectivos e elaborar un calendario para aqueles
indicadores que se consideren necesarios para acadar ou tender ás novas
referencias indicadas pola OMS nas súas directrices publicadas en 2021.
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7.1.- Potenciar e mellorar os corredores verdes.
A Lei de cambio climático e transición ecolóxica na letra b) do apartado 3 do
artigo 14 indica entre outras cousas que
“Os municipios de máis de 50.000 habitantes e os territorios insulares
adoptarán antes de 2023 plans de mobilidade urbana sustentable que
introduzan medidas de mitigación que permitan reducir as emisións
derivadas da mobilidade e incluíran, polo menos:
(…)
b) Medidas para facilitar os desprazamentos a pé, en bicicleta ou outros
medios de transporte activo, asociándoos con hábitos de vida saudables,
así como corredores verdes intraurbanos que conecten os espazos
verdes coas grandes áreas verdes periurbanas.”
Pontevedra deu importantes pasos para construír unha rede de corredores
verdes que conecten a cidade coas áreas verdes que a rodean, ao tempo que
sirvan tamén de articulación das áreas urbanas. Actualmente hai unha rede de
tres corredores verdes que percorren o territorio municipal de norte a sur e de
leste a oeste, moi consolidados e unidos na cidade nun percorrido peonil que
avanza pola beira da Ría cara ao Concello de Marín.
O Concello de Pontevedra proponse como obxectivo mellorar, completar e
ampliar esta rede de corredores verdes:
1. No do río Lérez, mellorando a circulación peonil, retirando o tráfico
motorizado das súas marxes.
2. No caso do Gafos, que en boa parte corre soterrado no seu percorrido
urbano, estase procedendo a descubrir un treito na estación de autobuses
e está en proxecto unha mellora do treito urbano máis achegado á
desembocadura.
3. O ENIL de A Xunqueira de Alba ten na zona máis próxima á cidade
algunhas instalacións da Administración do Estado e da Xunta de Galicia
que deben ser retiradas. As edificacións da Deputación xa están a ser
retiradas.
4. Completar o percorrido peonil pola marxe esquerda da ría ata O Cabo en
Lourizán e conectalo con Estribela na mesma parroquia.
Obxectivo 8.- Unhas Zonas de Baixas Emisións apoiadas e adaptadas ao
Modelo Pontevedra e á súa realidade.
Considerar toda a cidade como de baixas emisións e ir axustando a
retirada do tráfico motorizado daquelas áreas que non o soportan ou
que o soportan mal.
A política de recuperación do espazo público para todas as persoas e a
implantación dunha mobilidade amable desenvolvida en Pontevedra nos últimos
20 anos traducíronse, entre outras moitas cousas, na conformación de áreas e
zonas cun tráfico motorizado moi inferior ao previamente existente e reducido na
maioría das ocasións ao tráfico motorizado exclusivamente necesario. É o que
poderiamos denominar zonas de baixo tráfico ou de moi baixo tráfico. Estas
cumpren os obxectivos que se contemplan para toda Zona de Baixas Emisións
(ZBE): a mellora da calidade do aire e da saúde da cidadanía; a contribución á
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mitigación do cambio climático; o cambio modal cara a novos modos de
transporte máis sostibles; o impulso da eficiencia enerxética no uso dos medios
de transporte.
Non se trata de crear guetos de saúde. Non hai que crear guetos de aire
“puro” só no centro das cidades. Que as Zonas de baixas emisións (ZBE)
non sexan actos illados, nin oasis nun deserto. Trátase de atinxir un bo aire
e un baixo nivel de emisións sonoras en todos os barrios, en todo o Concello.
Non crear guetos de baixas emisións, senón crear cidades saudables e un
espazo público soporte dunha vida cidadá para todos e non só para os
fortes, pesados, rápidos e grandes.
En síntese e como resumo, hai que perseguir e propiciar o tráfico motorizado
mínimo, é dicir, o tráfico motorizado imprescindible, co que se reduce o
principal axente contaminante, xa que se acadan menos automóbiles circulando
na vía pública, e chegados a este punto, propiciar a substitución dos carburantes.
O importante e esencial é que os automóbiles sexan menos, menos
contaminantes e máis sostibles.
Neste sentido, o referente e obxectivo ao que tender deberá ser considerar
toda a cidade como unha cidade de tráfico reducido, como unha zona de
baixas emisións e, en consecuencia, ir axustando a retirada do tráfico
daquelas zonas e rúas da cidade que o soporten mal.
O obxectivo é o desenvolvemento do concepto de Zonas de Baixas Emisións
contemplado nas Directrices para a creación de zonas de baixas emisións
(Ministerio para a Transición ecolóxica e o reto demográfico e Federación
española de municipios e provincias) que se apoia na seguinte proposta:
“As ZBE deben ser entendidas como zonas que consideran todo o
conxunto da pirámide e promoven as mobilidades peonil, ciclista e en
transporte público, adaptadas e accesibles para toda a poboación (modos
de menores emisións/persoa) por diante tamén dos vehículos
motorizados de baixas emisións.
Tamén, constitúen unha oportunidade inmellorable para recuperar o
valioso espazo público urbano que, durante décadas, veuse ocupando por
infraestrutura viaria destinada ao tráfico e ao estacionamento. Esta
recuperación pode ser a base para intervencións urbanísticas que
melloren a habitabilidade e comodidade urbana, promovan a convivencia
cidadá e os usos múltiples da rúa, e permitan a posta en marcha de
medidas de renaturalización e de adaptación ao cambio climático”.
“Porén, os criterios de acceso e circulación deben ir encamiñados a
disuadir o máximo posible o acceso do vehículo privado motorizado en
xeral, tanto de particulares como de empresas, de maneira independente
do distintivo ambiental que ostente, sempre e cando non se atopen
nalgunhas das situacións que se definan como excepción”.
É dicir, o obxectivo trata de profundar na redución do tránsito motorizado e
da circulación vehicular en toda a cidade, e no calmado do tránsito, coa
consecuente diminución das emisións. Unha cidade na que se considere o
conxunto da pirámide de prioridades no uso do espazo público e se
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promovan as mobilidades peonil, ciclista e en transporte público,
adaptadas e accesibles para toda a poboación por diante tamén dos
vehículos motorizados de baixas emisións.
Considerar toda a cidade como de baixas emisións e ir axustando a retirada
do tráfico motorizado daquelas áreas que non o soportan ou o soportan
mal.
E isto en consonancia co xa exposto neste PMUS e que deriva ou se plasmou
nas actuacións levadas a cabo de Pontevedra:
- As medidas referentes á evolución tecnolóxica e á composición do
parque automóbil, coa incorporación progresiva, entre outras cousas, da
electrificación, son insuficientes para mellorar por si mesmas a calidade
do aire nas aglomeracións.
- É necesario considerar conxuntamente a evolución tecnolóxica e
regulamentaria, a promoción de tecnoloxías alternativas, a renovación do
parque, pero sobre todo é indispensable a redución do tráfico
motorizado e o reforzamento dos modos de desprazamento activo.
- A meta a acadar non pode ser unha cidade coas rúas atascadas por
vehículos motorizados, pero, iso si, todos eléctricos; a meta é un espazo
público aberto a todos os usos dos cidadáns, no que a mobilidade
motorizada deixou de ser o condicionante do deseño do mesmo. Un
espazo público no que a contaminación foi drasticamente reducida pola
supresión dunha gran parte do tránsito vehicular, principal foco e causante
da contaminación urbana, como consecuencia da súa limitación ao
necesario. A substitución dos carburantes é moi conveniente, pero
sempre debe ser unha medida adicional e complementaria á da redución
do tráfico.
- A principal forza motriz impulsora da descarbonización do sector da
mobilidade/transporte é un cambio da distribución modal respecto da
que hoxe se deriva da elevada utilización de vehículos motorizados.
- Regular o acceso ás ZBE apoiándose en etiquetaxes que derivan de
análises e ensaios realizados no proceso de homologación está moi lonxe
de reflectir a realidade das emisións contaminantes que emiten os
vehículos durante a súa circulación.
- En todo este contexto, no ámbito do Concello de Pontevedra considérase
esencial perseguir e proseguir coa redución do tráfico motorizado,
complementando este obxectivo coa colaboración nos obxectivos e
medidas doutras administracións que tendan a favorecer a substitución
dos carburantes do tráfico automobilístico necesario.
- A postura que se está a repetir neste PMUS e que consiste en reducir o
volume de vehículos motorizados en circulación aos estritamente
necesarios é máis eficaz e contribúe de xeito máis contundente á
redución das emisións contaminantes e de GEI.
- É dicir, reducir os tráficos, as emisións e recuperar o espazo público
e, polo tanto, seguir a avanzar en quitar o tráfico motorizado das
zonas que o soportan mal ou sinxelamente que non o soportan,
mantendo sempre os tráficos de servizos e o tráfico motorizado
preciso para a conservación da actividade da cidade, sempre
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compatible coa recuperación do espazo público para todas as
persoas e para usos plurais do mesmo.
Obxectivo 9. Loxística urbana.
Un tráfico necesario para o funcionamento da cidade,
cuantitativamente reducido e perfectamente compatible cun uso
plural dos espazos públicos.
Propóñense como obxectivos:
a) Manter a política de regulación da carga e descarga implantada no
Concello de Pontevedra e integrada na política de calmado do tránsito
motorizado e de recuperación do espazo público e que se traduciu nun
funcionamento moi adecuado da carga e descarga.
b) Realizar un estudo e unha análise sobre o estado da carga e descarga e
do tráfico mecanizado e motorizado que xera. Individualizar no caso dos
tráficos relacionados coa distribución das compras derivadas do comercio
electrónico, así como coa distribución realizada con medios menos
agresivos para o medio ambiente (a pé, en bicicleta, en moto).
c) Levar a cabo contactos e reunións cos sectores do municipio implicados
na carga e descarga (comercial, distribuidores, usuarios) sobre o peso
cada vez maior do comercio electrónico na loxística urbana, e:
a. o impacto que vai ter sobre o comercio tradicional; e
b. as posibilidades e opcións que se lle presentan ao comercio
tradicional tanto para competir como para “aliarse” co auxe do
comercio en liña e as entregas a domicilio, moitas delas gratuítas.
d) Consecuentemente co anterior, prestar atención ao fenómeno da
evolución da distribución e dos efectos que poida ter o aumento de tráfico
derivado do comercio electrónico, a fin de estar preparados para
adiantarse, no seu caso, aos posibles efectos negativos que puidesen
derivarse do incremento da súa actividade, co que isto puidese supor de
ocupación excesiva e indiscriminada do espazo público. Neste caso,
formular unha proposta de ordenación da distribución das entregas e
recollidas desta actividade.
Obxectivo 10.- Acción de goberno e participación.
Manter o elevado grao de participación pública e veciñal no
desenvolvemento da idea de cidade e do deseño do espazo público.
Como xa foi descrito en capítulos anteriores deste PMUS, a cidadanía participa
nos proxectos que pon en marcha o Concello de Pontevedra, tanto en aspectos
do seu deseño como na súa posta en marcha, ben a través do tecido asociativo,
ben coa participación directa das veciñas e veciños.
Nos procesos participativos, a información circula tanto en sentido
administración → veciñanza como en sentido veciñanza → administración. A
diferenza entre uns procesos e outros está en cal é o punto de orixe, que no caso
de Pontevedra pode ser directamente entre a veciñanza, no tecido asociativo ou
na administración.
Como xa se expuxo neste PMUS, existen catro modos de participación directa
da veciñanza de Pontevedra na xestión dos asuntos públicos:
a. Os Consellos Parroquiais.
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b. Os Consellos Sectoriais.
c. A Asemblea.
d. O tecido asociativo.
Propóñense como obxectivos:
- Manter e proseguir este proceso participativo e de interacción
cidadanía/administración para as distintas iniciativas.
- Fomentar o orgullo e a autoestima da cidadanía na súa identificación co
modelo de cidade potenciando a información sobre as calidades, desafíos
e limitacións do modelo de cidade:
o desde a administración para a cidadanía (espazos gañados para o
peón, importancia das baixas cifras de sinistralidade viaria,
importante porcentaxe de nenas e nenos que van camiñando aos
centros escolares, calidade do aire, o comercio dentro da cidade e
non na periferia, premios e recoñecementos recibidos, etc.); e,
o no outro sentido, recollendo as achegas e reflexións e informando
periodicamente sobre a resposta que a administración prevé para
as mesmas.
- Manter en funcionamento os Consellos Parroquiais e Sectoriais, así como
as Asembleas para favorecer a participación veciñal nos asuntos referidos
ao espazo público.
- Iniciar un proceso participativo para actualizar os plans de parroquia a
partir dos criterios recollidos nesta revisión do PMUS.
Obxectivo 11.- Investigación, innovación e aplicación do mellor
coñecemento dispoñible.
Proseguir na análise permanente das medidas que axudan á
implantación e ao mantemento da velocidade reducida, das novas
prioridades no uso do espazo público e da mobilidade amable.
O Concello de Pontevedra aplicou no seu espazo público unhas políticas e unhas
técnicas en gran medida innovadoras, tanto pola súa anticipación no tempo
como, en moitas ocasións, pola orixinalidade na súa concepción e
materialización.
Para isto foi necesario un proceso que se baseou esencialmente en dous piares:
- Por unha parte, a análise bibliográfica e o estudo das correspondentes
referencias e documentación por parte do persoal político e funcionarial
do Concello, así como tamén o coñecemento do que se facía e se fai
noutras cidades para ter referencias e para coñecer os resultados obtidos
nelas. Mantívose este proceder no tempo, xa que a aprendizaxe é
continua e as referencias doutras cidades son cambiantes e evolutivas.
- Por outra parte, a partir desas bases, concibir e deseñar solucións para o
Concello de Pontevedra de acordo coa política municipal, efectuando un
seguimento permanente dos resultados, e en función deste modificar,
acomodar ou certificar definitivamente as propostas, os deseños e os
desenvolvementos. Nesta forma de proceder, en moitas ocasións,
especialmente ao inicio do proceso, o mecanismo de proba/erro non
estivo ausente, xa que o carácter pioneiro de moitas iniciativas non
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permitía a priori perfilar todos os resultados ou disfuncións que poderían
derivarse.
Propóñense como obxectivos:
- No prazo máximo dun ano desde a aprobación do PMUS, identificar:
▪ Temáticas que se considere que poderían desenvolverse a
través de estudos ou análises específicos.
▪ Proposta de programación das mesmas.
▪ Proposta de plan de seguimento dos resultados das
actuacións efectuadas e das medidas adoptadas que se
considere conveniente.
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12. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
DESCRICIÓN OBXECTIVO

ACCIÓNS ASOCIADAS

INCREMENTO DA SEGURIDADE E REDUCIÓN DA SINISTRALIDADE VIARIA

OE1
OE2
OE3
OE4
OE5
OE6
OE7
OE8

Tratar cada ano o 10% dos puntos con maior accidentalidade

Instalación de PPS, RFV, bolardos; ampliación de beirarrúas, mellor iluminación

Tratar cada ano o 10% dos puntos con sensación de Instalación de PPS, RFV, bolardos; ampliación de beirarrúas, mellor iluminación
inseguridade
Visión Cero: 0 mortos e baixar a cifra de feridos graves por Medidas estruturais e policiais para manter 0 mortos e tender a 0 feridos graves diminuíndo
debaixo dos dous díxitos mantendo a tendencia descendente
tendencialmente o seu número
Eliminación dos “barullos caóticos” na contorna dos colexios Accións físicas estruturais nos escasos colexios con entradas sen tratar
REDUCIÓN E REORDENACIÓN DO TRÁNSITO MOTORIZADO
Reducir cada ano nun 3% o tráfico en cada grande ámbito da
cidade.
Redución do tráfico, especialmente do pesado, en Domingo
Fontán
Redución do tráfico na zona leste da cidade

Inducir o “disappearing traffic” ou “evaporación do tráfico”: cortes, desvíos, bucles, regulación dos
semáforos
Demandar á Xunta a construción da denominada “variante de Alba”

Tratar cada ano o 5% das rúas con IMD superando os límites
de “habitabilidade”
Racionalización do tráfico no viario paralelo á Ría é aos ríos.

Inducir o “disappearing traffic” ou “evaporación do tráfico”: cortes, desvíos, bucles, regulación dos
semáforos
Cortes do viario, reordenación do tráfico, ampliación de espazos para usos cidadáns.

OE9
OE10 Re-estudo do tráfico e do espazo público en Monte Porreiro.

Demandar a Fomento a terminación da A-57 e o desvío do tráfico de paso por esta autovía

Execución e implantación das solucións que se deriven deste re-estudo.

EQUIDADE NO ACCESO Á MOBILIDADE

OE11 Adoptar solucións equitativas en mobilidade
OE12 Distribución equitativa do estacionamento
OE13

Non cobrar por entrar na cidade nin “castigar” aos que non poden acceder a un coche ECO

Gratuidade do estacionamento en superficie. Ampliar o “estacionamento de servizos” Creación dos
estacionamentos de bordo que sexan posibles.
Contribuír á redución da contaminación do tráfico necesario
Colaborar na información sobre a localización dos puntos de recarga eléctrica. Uso de vehículos
eléctricos na frota municipal de vehículos. Campañas de información e/ou sensibilización cidadá.
REFORZAMENTO, EXTENSIÓN E CONSOLIDACIÓN DA MOBILIDADE ACTIVA

OE14 Mellora da circulación peonil e ciclista na contorna do Hospital Implantar as medidas de deseño negociadas co SERGAS para o novo Hospital
OE15

de Montecelo
Reforzamento e extensión da preferencia peonil

Instalación de PPS, reurbanización de rúas, ampliacións de beirarrúas, regulacións de semáforos
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OE16 Mellora da circulación ciclista na cidade
OE17
OE18
OE19
OE20

Aumentar cada ano nun 1% a mobilidade peonil

Forzar o cumprimento efectivo dos límites de velocidade para a súa seguridade na calzada: medidas
de deseño, medidas de calmado e controis policiais, optimización dos estacionamentos de
bicicletas.
Mellora dos circuítos e das áreas peonís. Restricións disuasorias do tráfico.

Aumentar cada ano nun 2% a mobilidade ciclista (e en VMP)

Restricións disuasorias do tráfico. Cumprimento dos límites de velocidade.

Gañar anualmente 4.000 m para estancia peonil ou compartida

Obras de reurbanización e redeseño completo de rúas e espazos públicos

Avanzar no calmado do tráfico

Baixada dos límites de velocidade de 30 a 20 ou 10 km/h. PPS e RFV.

2

COORDINACIÓN DA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE

OE21 Planificación da nova xeración de infraestruturas de Propor unha nova mesa M4: Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Xunta,
mobilidade

Deputación e Concello.
TRANSPORTE PÚBLICO

OE22 Posta en marcha da Estación Intermodal Bus-Tren
OE23 Seguimento do transporte público de autobuses
OE24 Instauración progresiva do transporte a demanda
OE25
OE26
OE27

Finalización das obras de conexión e posta en marcha
Seguimento do novo servizo implantado e reaxustes, de ser o caso, para a súa mellora

Fase experimental (Central de reservas, plataforma asignación viaxes, ordenanza do taxi) e
implantación e inicio do servizo
DESPRAZAMENTOS ESCOLARES
Todos os escolares accedendo a pé aos centros para aqueles Investigar posibles bolsas e, de existir, acción para eliminalas
alumnos que residen a menos de 1 km do centro
REDUCIÓN DAS EMISIÓNS GASOSAS E SONORAS
Reducir a contaminación acústica do tráfico
Solicitar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a instalación de barreiras
sonoras na AP-9, domesticación do tráfico urbano.
Contaminación gasosa por debaixo dos límites da OMS
Inducir o “disappearing traffic” ou “evaporación do tráfico”: cortes, desvíos, bucles, regulación dos
semáforos
REDE DE CORREDORES VERDES

OE28 Mellora ambiental das marxes do Lérez
OE29 Completar o paseo peonil e ciclista desde a Ría ata Marín
OE30 Mellora ambiental da contorna do Gafos

Retirar o tráfico rodado das marxes do Lérez e mellorar a circulación peonil e recuperar o espazo
público
Completar o percorrido peonil pola marxe esquerda da Ría ata O Cabo en Lourizán e conectar o
paseo da Ría con Estribela
Mellorar a zona verde da desembocadura do Gafos e retirar o tráfico de paso das marxes do Gafos.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E APLICACIÓN DO MELLOR COÑECEMENTO DISPOÑIBLE

OE31

Aplicar as solucións sobre os mellores coñecementos
dispoñibles

Seguimento das solucións aplicadas a nivel mundial, valoración e adaptación a Pontevedra
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OE32 Investigar e aplicar novas solucións en mobilidade urbana
OE33

Avanzar na concreción de IMD excesivas, utilización dos semáforos para reducir as IMD

CARGA E DESCARGA E LOXÍSTICA URBANA
Control da carga e descarga e seguimento do repartimento de Reorganización dos espazos destinados a carga e descarga e estacionamento de servizos. Campañas
última milla
preventivas e informativas. Vixilancia policial
ACCIÓN DE GOBERNO E PARTICIPACIÓN

OE34 Formalización da participación

Levantar actas dos acordos dos Consellos Parroquiais e Sectoriais, así como das Asembleas.

Asistencia técnica e coordinación
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1. 'FOR ME, THIS IS PARADISE'

'For me, this is paradise': life in
the Spanish city that banned cars

Calle Mellado before and after the implementation of the scheme. Photograph:
Concello de Pontevedra.
In Pontevedra, the usual soundtrack of a Spanish city has been
replaced by the tweeting of birds and the chatter of humans
Stephen Burgen in Pontevedra
Tue 18 Sep 2018 11.00 BST

P

eople don’t shout in Pontevedra – or they shout less. With all

but the most essential traffic banished, there are no revving engines or
honking horns, no metallic snarl of motorbikes or the roar of people
trying make themselves heard above the din – none of the usual
soundtrack of a Spanish city.
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What you hear in the street instead are the tweeting of birds in the
camellias, the tinkle of coffee spoons and the sound of human voices.
Teachers herd crocodiles of small children across town without the
constant fear that one of them will stray into traffic.
How can it be that private property – the car – occupies the public space?
César Mosquera
“Listen,” says the mayor, opening the windows of his office. From the
street below rises the sound of human voices. “Before I became mayor

14,000 cars passed along this street every day. More cars passed
through the city in a day than there are people living here.”

Miguel Anxo Fernández Lores has been mayor of the Galician city since
1999. His philosophy is simple: owning a car doesn’t give you the right
to occupy the public space.
“How can it be that the elderly or children aren’t able to use the street
because of cars?” asks César Mosquera, the city’s head of
infrastructures. “How can it be that private property – the car –
occupies the public space?”

Lores became mayor after 12 years in opposition, and within a month
had pedestrianised all 300,000 sq m of the medieval centre, paving the
streets with granite flagstones.
“The historical centre was dead,” he says. “There were a lot of drugs, it
was full of cars – it was a marginal zone. It was a city in decline,

polluted, and there were a lot of traffic accidents. It was stagnant. Most
people who had a chance to leave did so. At first we thought of
improving traffic conditions but couldn’t come up with a workable
plan. Instead we decided to take back the public space for the residents
and to do this we decided to get rid of cars.”
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A metro-style map of Pontevedra shows typical walking times
They stopped cars crossing the city and got rid of street parking, as
people looking for a place to park is what causes the most congestion.
They closed all surface car parks in the city centre and opened
underground ones and others on the periphery, with 1,686 free places.
They got rid of traffic lights in favour of roundabouts, extended the carfree zone from the old city to the 18th-century area, and used traffic
calming in the outer zones to bring the speed limit down to 30km/h.
The benefits are numerous. On the same streets where 30 people died
in traffic accidents from 1996 to 2006, only three died in the
subsequent 10 years, and none since 2009. CO2 emissions are down
70%, nearly three-quarters of what were car journeys are now made on
foot or by bicycle, and, while other towns in the region are shrinking,
central Pontevedra has gained 12,000 new inhabitants. Also,
withholding planning permission for big shopping centres has meant
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that small businesses – which elsewhere have been unable to withstand
Spain’s prolonged economic crisis – have managed to stay afloat.
Lores, a member of the leftwing Galician Nationalist Bloc, is a rarity in
the solidly conservative northwestern region. Pontevedra, population
80,000, is the birthplace of Mariano Rajoy, the former Spanish prime
minister and leader of the rightwing People’s party. However, the
mayor says Rajoy has never shown any interest in an urban scheme
that has earned his native city numerous awards.
Naturally, it hasn’t all gone off without a hitch. People don’t like being
told they can’t drive wherever they want, but Lores says that while
people claim it as a right, in fact what they want are privileges.
“If someone wants to get married in the car-free zone, the bride and
groom can come in a car, but everyone else walks,” he says. “Same with
funerals.”

Central Pontevedra after the changes. Photograph: Luis Pereiro Gomez
The main grumble is that the scheme has led to congestion on the
periphery of the zone and that there aren’t enough parking spaces.
“The city is the perfect size for pedestrianisation,” says local architect
Rogelio Carballo Soler. “You can cross the entire city in 25 minutes.
There are things you could criticise, but there’s nothing that would
make you reject this model.”
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Later, at a children’s birthday party, a group of parents discuss the pros
and cons of the car-free city. “The problem is first thing in the morning
in the few streets where cars are permitted there are traffic jams,” says
Ramiro Armesto. “There’s no public transport from the peripheral car
parks into the centre. On the other hand, I’ve lived in Valencia and
Toledo but I’ve never lived in a city as easy to live in as this one.”
Raquel García says: “I’ve lived in Madrid and many other places and for
me this is paradise. Even if it’s raining, I walk everywhere. And the
same shopkeepers who complain are the ones who have survived in
spite of the crisis. It’s also a great place to have kids.”
“What’s needed is more areas where you can park for five minutes so
that you can take the kids to school when it’s raining,” says Víctor
Prieto. “Here, if it’s raining – and it rains a lot – people get in their car
to buy bread. They do it less now. I hardly use my car at all now.”

The works were all financed locally and received no aid from regional
or central government.
“In effect, these are everyday public works that have been carried out in
the context of a global project, but they cost the same or even less,” says
Lores. “We’ve haven’t undertaken grand projects. We’ve done what was
within our grasp.”
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2. ESTUDO DE DEMANDA DE MOBILIDADE NA ZONA PERIURBANA E
PROPOSTA TAD
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3. RELACIÓN DE PASOS
SOBREELEVADOS

DE

PEÓNS

222

E

PASOS

DE

PEÓNS
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4. ACCESO A ARQUIVOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIDADÁ
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5. LISTADO DE ACTUACIÓNS NO VIARIO
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OBRA E N.º EXPEDIENTE

INICIO

REORDENACIÓN DO TRÁFICO NA AVDA. DA CORUÑA (2019/ABSIOBRAS/000017)

30.06.2020

ACTUACIÓN DA MELLORA URBANA DA RÚA LOUREIRO CRESPO E BARRIO DO
CASTAÑAL (2019/ABERTOOBRAS/000001).
REURBANIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO DA AVDA. MARQUÉS DE VALTERRA. TREITO
III. (2019/ABSIOBRAS/000008)
NOVO VIARIO DE ACCESO A MONTE PORREIRO. (2019/ABSIOBRAS/000006)

7.05.2020

ACTUACIÓN DE MELLORA URBANA DO ESPAZO PÚBLICO DA RÚA SAN MARTIÑO E
RÚA DE EIRADO ALVAR PÁEZ. TREITO II. (2019/ABSIOBRAS/000003)
ACONDICIONAMENTO DA RÚA DO ROUCO (2018/ABSIOBRAS/000007)

4.10.2019
29.05.2019

ACONDICIONAMENTO DA RÚA LEPANTO (2018/ABSIOBRAS/000006)

3.06.2019

OBRAS DE MELLORA DA MOBILIDADE NA RÚA BENITO CORBAL
(2018/ABSIOBRAS/000004)
ACONDICIONAMENTO INTEGRAL DA RÚA CRUZ VERMELLA, INCLUÍNDO CRUZ
VERMELLA, PRAZA DA CASTAÑA, SALUSTIANO PORTELA PAZOS, ÁLVARO
CUNQUEIRO E PADRE GAITE (2017/ABERTOOBRAS/000007).
ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO PORTUGUÉS NA ZONA DE VIRXE DO CAMIÑO CON
EDUARDO PONDAL (2017/ABERTOOBRAS/000014)

14.01.2019
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2.12.2019
2.06.2020

6.07.2018

7.06.2018

IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
119.958,18 €
145.149,40 €
1.783.527,56 €
2.158.068,35 €
56.327,00 €
68.155,67 €
828.522,94 €
1.002.512,76 €
114.300,00 €
138.303,00 €
138.506,74 €
167.593,16 €
151.571,14 €
183.401,08 €
121.973,46 €
147.587,89 €
980.399,87 €
1.186.283,84 €
947.756,55 €
1.146.785,43 €

ACONDICIONAMENTO DA RÚA CAMIÑO DO GORGULLÓN COMO TRAMO URBANO DO
CAMIÑO DE SANTIAGO (2017/FEDERABERTOOBRAS/000002)
MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO IES TORRENTE BALLESTER
(2017/NEGOSENOBRAS/000027)
**MELLORA DA ACCESIBILIDADE DA RÚA SUECIA. MONTE PORREIRO
(2017/NEGOSENOBRAS/000028)
MELLORA DA MOBILIDADE NA CONTORNA DA RÚA DA SECA
(2017/NEGOSENOBRAS/000020)
OBRA E N.º EXPEDIENTE

15.10.2018
5.04.2018
1.08.2018
21.02.2018
INICIO

MELLORA DA ACCESIBILIDADE NO CAMIÑO ESCOLAR AO CEIP BARCELOS
(2017/NEGOSENOBRAS/000024)
MELLORA DA ACCESIBILIDADE ENTRE CASIMIRO GÓMEZ E XOSÉ MALVAR
(2017/NEGOSENOBRAS/000022)
ACONDICIONAMENTO DA AVDA. DE VIGO: TREITO LUÍS SEOANE, RÚA DO PINO
(20017/NEGOSENOBRAS/000011)
REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA PRATERÍA VELLA E TRISTÁN DE MONTENEGRO
(2016/NEGOSENOBRAS/00006)
REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA JAVIER PUIG (211-531/15)

19.11.2018

REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA XOSÉ MILLÁN (211-530/15)

23.05.2016
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26.06.2018
28.07.2017
19.06.2017
25.08.2016

1.040.189,40 €
1.258.629,17 €
198.760,33 €
240.500,00 €
127.900,00 €
154.759,00 €
140.930,02 €
170.525,32 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
68.364,31 €
82.720,81 €
68.609,14 €
83.017,06 €
195.687,71 €
236.782,13 €
115.000,00 €
139.150,00 €
276.492,75 €
334.556,23 €
198.697,51 €
240.423,99 €

REFORMA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO ÁMBITO DA UNIDADE DE
ACTUACIÓN N.º 20, PARA A OBTENCIÓN DUNHA ZONA VERDE AO OBXECTO DE DAR
CUMPRIMENTO AO DB-SI DO CTE. (211-529/15)
MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DA FRONTE DO HOSPITAL. (211-527/14)

7.01.2016

139.857,85 €
169.228,00 €

06.10.2015

277.214,30 €
335.429,30 €
101.595,04 €
122.930,00 €
108.478,21 €
131.258,64 €
183.344,50 €
221.846,85 €
126.126,58 €
152.613,16 €
3.125.628,22 €
3.782.010,15 €
157.998,00 €
191.177,58 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
123.771,73 €
149.763,79 €
32.987,14 €
39.914,44 €
906.531,39 €

MELLORA DA AVDA. DE COMPOSTELA. FASE I (211-526/14)

2014

REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA VÍCTOR CERVERA MERCADILLO (211-525/14)

2014

REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA XERARDO ÁLVAREZ LIMESES (211-524/14)

2014

REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA BLANCO PORTO. FASE II (211-523/14)

2014

URBANIZACIÓN DA REDE ARTERIAL DO NOVO ACCESO SUR N-550 (DESDOBRAMENTO
DA AVDA. DE VIGO) (211-521/14)
REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA MANUEL LEIRAS PULPEIRO (211-520/13)

2014

OBRA E N.º EXPEDIENTE

INICIO

REHABILITACIÓN INTEGRAL DO ESPAZO PEONIL EN XOSÉ ADRIO BARREIRO (211519/13)
PAVIMENTACIÓN DA ESTRADA NA AVDA. MARQUÉS DE VALTERRA (ESTRIBELA) E
REORDENACIÓN DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO (211-518/13)
REHABILITACIÓN DA AVDA. DE LUGO. TREITO I (211-517/13)
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2013

2013
2013
27.11.2013

REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA BLANCO PORTO. (211-517-BIS/13)

2013

MELLORA DA ACCESIBILIDADE E MOBILIDADE PEONIL NA RÚA BENITO CORBAL E NA
SÚA CONTORNA (211-516/13)
OBRAS DE EMERXENCIA DE REPARACIÓN EN VARIAS RÚAS DO CASCO URBANO DE
PONTEVEDRA (211-515/13)
PEQUENAS OBRAS DE REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO CASCO HISTÓRICO
DE PONTEVEDRA (211-514/13)
REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA SANTA CLARA (211-513-12)

2013

ENSANCHE DE BEIRARRÚAS DA AVDA. DE LUGO (211-511/12)

2013

REURBANIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO DA AVDA. MARQUÉS DE VALTERRA EN
ESTRIBELA (211-510/12)
REFORMA E MELLORA DA MOBILIDADE DA PONTE DOS TIRANTES (211-509/12)

2012

TRABALLOS DE MANTEMENTO DAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS (211-505/11)

2012

REFORMA E MELLORA DA MOBILIDADE NAS RÚAS RIESTRA E ALFREDO GARCÍA ALÉN
(211-504/11)

2011

OBRA E N.º EXPEDIENTE

INICIO
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2013
2013
2013

2013

1.096.902,97 €
165.386,88 €
200.118,12 €
138.413,40 €
167.480,21 €
139.708,02 €
162.061,31 €
95.341,47 €
110.606,10 €
558.842,33 €
676.199,22 €
62.578,51 €
75.720,00 €
77.399,30 €
93.653,15 €
170.457,63 €
206.253,73 €
200.813,31 €
232.943,45 €
196.942,58 €
232.451,25 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE

REFORMA PARA MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL DA PRAZA DE BARCELOS
(211-501/11)
REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA ENFESTA DE SAN TELMO (211-500/10)

2011

REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚAS VIOLIÑA, MACEDA E ENFESTA DE SAN TELMO
(211-499/10)
RENOVACIÓN DO PAVIMENTO DA RÚA SENÉN SOBRAL EN ESTRIBELA (211-497/10)

2011

RENOVACIÓN DO PAVIMENTO DA RÚA LAXES EN ESTRIBELA (211-496/10)

2010

RENOVACIÓN INTEGRAL DE SERVIZOS NAS RÚAS LARANXO E GARCÍA FLÓREZ (211495/10)
REHABILITACIÓN INTEGRAL DA RÚA ALTA DO CENTRO HISTÓRICO DE PONTEVEDRA
(211-491/09)
ACONDICIONAMENTO DA ROTONDA NO CRUCE FDEZ. LADREDA E ROSALÍA DE
CASTRO (211-490/09)
PEQUENAS OBRAS DE REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO NO CENTRO HISTÓRICO
DE PONTEVEDRA (211-487/09)
REHABILITACIÓN DO BARRIO DE SALGUEIRIÑOS (211-485/09)

2010

ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DOS ESPAZOS PÚBLICOS URBANOS EN
DIFERENTES BARRIOS DA CIDADE (211-484/09)
REHABILITACIÓNS REESTRUTURAIS DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NAS
RÚAS DO CASCO URBANO (211-483/09)

2009
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2011

2011

2010
2011
2010
2010

2009

198.563,56 €
234.305,00 €
143.683,22 €
169.546,20 €
182.033,90 €
214.800,00 €
195.093,16 €
230.209,93 €
89.470,29 €
103.785,54 €
510.120,42 €
591.739,69 €
209.598,51 €
243.053,57 €
839.806,36 €
974.175,38 €
300.000,00 €
348.000,00 €
746.552,10 €
866.000,44 €
817.454,84 €
948.247,61 €
1.116.379,31 €
1.295.000,00 €

PEQUENAS OBRAS DE REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO NO CASCO HISTÓRICO
(211-482/08)
ACONDICIONAMENTO DA RÚA SAN SEBASTIÁN OU CEGA (211-481/08)
OBRA E N.º EXPEDIENTE

2009
2009
INICIO

ACONDICIONAMENTO DA RÚA CHARIÑO (211-480/08)

2009

ACONDICIONAMENTO DAS RÚAS DON FILIBERTO E PRINCESA (211-479/08)

2009

SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NA AVDA. BEIRAMAR E RÚA XOÁN
BAUTISTA ANDRADE (211-478/08)
SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NAS RÚAS XOÁN CARLOS I, XENERAL
RUBÍN, AVDA. ESTACIÓN E CONDE BUGALLAL (211-477/08)
ACONDICIONAMENTO DAS RÚAS JOAQUÍN COSTA, PINTOR LAXEIRO E CONTORNA
DOS SALGUEIRIÑOS (211-476/08)
PASEO MARÍTIMO E ACONDICIONAMENTO DA ANTIGA ESTRADA PO-12 (AVDA. DE
MARÍN) E A SÚA CONTORNA (211-475/08)
REURBANIZACIÓN DA RÚA CRUZ VERMELLA (211-474/08)

2010

ROTONDA ENTRE A AVDA. DO URUGUAI E RÚA GALERA (211-473/08)

2009

ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO-2ª FASE (211-472/08)

2009

233

2009
2009
2009
2009

77.586,21 €
90.000,00 €
271.517,96 €
314.460,83 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
240.215,61 €
278.650,11 €
247.145,66 €
286.688,97 €
168.204,77 €
195.177,53 €
213.559,58 €
247.729,11 €
2.706.164,31 €
3.139.150,60 €
2.519.606,94 €
2.922.744,05 €
139.048,25 €
161.295,97 €
86.293,10 €
100.100,00 €
198.383,26 €
230.124,58 €

SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN MONTE PORREIRO (211-471/08)

2009

REURBANIZACIÓN DA RÚA IRMÁNS SOBRINO BUHIGAS E PRAZA DA CASTAÑA (211470/08)
REPARACIÓN DE BEIRARRÚAS NO CASCO URBANO (211-467/08)

2009

REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS PÚBLICAS (211-466/08)

2008

OBRA E N.º EXPEDIENTE

2008

INICIO

REXENERACIÓN DA RÚAS MANUEL QUIROGA E SAN ROMÁN (211-463/07)

2007

PLANO DE REXENERACIÓN INTEGRAL DO ARRABAL DE SANTA MARÍA. ACTUACIÓN II:
CONTORNA DA BASÍLICA DE SANTA MARÍA E RÚAS CHURRUCHAOS E ISABEL II (211461/06)

2006

- PROXECTO MODIFICADO
PLANO DE REXENERACIÓN INTEGRAL DO ARRABAL DE SANTA MARÍA. ACTUACIÓN I:
PASEO DE COLÓN, ARCEBISPO MALVAR, ALFONSO XIII, PARDO BAZÁN E GARCÍA
ALÉN (211-460/06)
ACONDICIONAMENTO DA CONTORNA DA RÚA DE MATOS-LOURIZÁN (211-459/06)
ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO (211-455/05)
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2006

2007
2007

196.230,32 €
227.627,17 €
197.999,93 €
229.679,92 €
51.718,74 €
59.993,74 €
51.722,11 €
59.997,65 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
324.178,44 €
376.047,00 €
2.010.336,32 €
2.331.990,14 €

C/IVE
466.394,68 €
2.350.999,82 €
2.727.159,79 €
50.862,06 €
59.000.00 €
487.095,69 €

ACONDICIONAMENTO DA AVDA. DA CORUÑA (211-454/05)

2006

SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 2005 (211-453/05)

2007

URBANIZACIÓN DA TRAVESÍA DA EIRIÑA (211-452/05)

2006

URBANIZACIÓN DA ACTUACIÓN N.º 3 DE INTEGRACIÓN DO BORDO FLUVIAL NA
TRAMA URBANA. PRAZA DE VALENTÍN GARCÍA ESCUDERO (211-451/05)
URBANIZACIÓN DA RÚA PADRE LUIS E A CONTORNA DO MUSEO DE PONTEVEDRA
(211-449/04)

2006

OBRA E N.º EXPEDIENTE

2007
INICIO

SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 20014 (211-448/04)

MODIFICADO
ACTUACIÓN N.º 9 DE MOBILIDADE PEONIL. PONTE NA AVDA. DE VIGO (211-447/04)

2005

2006

565.031,00 €
402.834,48 €
467.288,00 €
195.258,62 €
226.500,00 €
235.709,05 €
273.422,50 €
822.669,30 €
954.296,39 €
178.251,89 €
206.772,19 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
178.810,65 €
207.420,35 €
C/IVE
41.424,90 €
109.095,41 €
126.550,68 €
C/IVE
25.246,85 €

COMPLEMENTARIO
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ACTUACIÓN N.º 1 DE MOBILIDADE PEONIL. PROGRAMA 2004-2006 RÚA RIESTRA,
CONEXIÓN DA RÚA GUTIÉRREZ MELLADO E OS XARDÍNS DAS PALMEIRAS (XARDÍN
PALMEIRAS E RÚA MICHELENA) (211-446/04)

MODIFICADO
ACTUACIÓN N.º 3 DE MOBILIDADE PEONIL. PROGRAMA 2004-2006 RÚA JOAQUÍN
COSTA (211-445/04)

COMPLEMENTARIO
ACTUACIÓN N.º 2 DE INTEGRACIÓN DO BORDO FLUVIAL NA TRAMA URBANA. RÚAS
NOVA DE ARRIBA E DE ABAIXO, RÚA FERREIROS E PRAZA DE CONCEPCIÓN ARENAL
(211/444/04)

MODIFICADO
ACTUACIÓN N.º 2 DE MOBILIDADE PEONIL PROGRAMA 2004-2006 RÚAS CASTELAO E
CRUZ GALLÁSTEGUI (211-443/04)

2005

2005

2006

2005

COMPLEMENTARIO
OBRA E N.º EXPEDIENTE

INICIO
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362.275,97 €
420.240,12 €

C/IVE
82.206,22 €
196.362,07 €
227.780,00 €
C/IVE
55.184,18 €
904.580,63 €
1.049.313,53 €

C/IVE
209.678,26 €
181.402,60 €
210.427,02 €
C/IVE
41.510,18 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE

URBANIZACIÓN RÚA DO GORGULLÓN E RÚA DE NOVA APERTURA (211-442/04)

2006

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DO BORDO FLUVIAL NA TRAMA URBANA. ACTUACIÓN
N.º 1. RÚA COBIÁN ROFFIGNAC (211-441/04)
REFORMAS DE PAVIMENTOS DE ZONAS PEONÍS ENTRE EDIFICIOS NO BARRIO DA
SECA (211-440/04)
REORDENACIÓN DO TRÁFICO NO CRUCE DA RÚA XOÁN MANUEL PINTOS COA AVDA.
DA CORUÑA (211-439/04)

2005

COMPLEMENTARIO
URBANIZACIÓN PARA A MELLORA DO BARRIO DE SAN ANTONIÑO: RENOVACIÓN DAS
REDES DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SUMIDOIROS E MELLORA DA SUPERFICIE
(211-438/04)

COMPLEMENTARIO
EXECUCIÓN E DESEÑO PORMENORIZADO DAS REDES DE INSTALACIÓN NA RÚA
PRINCESA (211-437/03)
ACONDICIONAMENTO DA RÚA ALEMANIA (211-435/02)
ACONDICIONAMENTO DO EIXO DO CAMIÑO PORTUGUÉS AO SEU PASO POR
PONTEVEDRA (211-434/02)
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2005
2006

2005

2003
2003
2004

82.758,62 €
96.000,00 €
1.081.228,78 €
1.254.225,36 €
50.792,18 €
58.918,93 €
155.902,82 €
179.919,27 €
C/IVE
35.540,38 €
477.218,87 €
553.573,89 €

C/IVE
41.424,90 €
91.247,09 €
105.846,62 €
88.345,48 €
102.480,78 €
306.202,22 €
355.194,58 €

MODIFICADO
PROXECTO BÁSICO DE EXECUCIÓN E DE DESEÑO PORMENORIZADO DE REDES DE
INSTALACIÓN NA RÚA TRAVESÍA DO COMERCIO (211-433/02)
REORDENACIÓN DO TRÁFICO NO CRUCE DA RÚA COLÓN E AVDA. DA RAÍÑA VITORIA
(211-432/02)
OBRA E N.º EXPEDIENTE

2003
2003
INICIO

REFORMA E ACONDICIONAMENTO DA RÚA XENERAL GUTIÉRREZ MELLADO (211431/02)
URBANIZACIÓN E SOTERRAMENTO DE INSTALACIÓNS NA PRAZA DE MÉNDEZ NÚÑEZ
(211-430/02)
ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NAS RÚAS DO CENTRO DA CIDADE
(211-429/01)

2003
2002
2002

MODIFICADO
PAVIMENTACIÓN DA ZONA DO CASTAÑAL (211-427/01)

2002

REFORMA E ACONDICIONAMENTO DAS BEIRARRÚAS DA AVDA. DE VIGO (211-426/01)

2002

C/IVE
70.900,02 €
44.277,89 €
51.362,35 €
301.206,90 €
349.400,00 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
188.620,48 €
218.799,76 €
204.141,09 €
236.803,66 €
412.230,27 €
478.187,11 €
C/IVE
107.799,68 €
86.006,89 €
99.768,00 €
275.764,26 €
319.886,54 €
C/IVE
535.388,03 €

MODIFICADO
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REFORMA E ACONDICIONAMENTO DAS BEIRARRÚAS DAS RÚAS FREI XOÁN DE
NAVARRETE E SAGASTA (211-425/01)

MODIFICADO
REFORMA DA URBANIZACIÓN DO BARRIO DA SECA (211-424/01)

2002

2001

ADICIONAL
ARRANXO DO PAVIMENTO DA RÚA LARANXO (211-423/01)

2001

PRIMEIRA FASE DE REPARACIÓN DE BEIRARRÚAS (211-422/01)

2001

PAVIMENTACIÓN DA RÚA RAMÓN PEÑA (211-421/00)

2001

OBRA E N.º EXPEDIENTE

INICIO

PAVIMENTACIÓN E OBRAS COMPLEMENTARIAS NA RÚA PINTOR LAXEIRO (211-420/02)

2001

ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NAS RÚAS DO CENTRO DA CIDADE
(211-419/00)
URBANIZACIÓN, CANALIZACIÓN E PAVIMENTACIÓN DA RÚAS CÉSAR BOENTE, DON
GONZALO E ÁNIMAS (211-418/00)

2001
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2001

241.408,47 €
280.033,82 €
C/IVE
272.365,19 €
341.912,40 €
396.618,39 €
C/IVE
56.868,82 €
25.084,31 €
29.097,79 €
25.905,69 €
30.050,60 €
15.543,41 €
18.030,36 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
43.147,53 €
50.051,14 €
38.962,16 €
45.196,11 €
388.378,16 €
450.518,67 €

NOVA PAVIMENTACIÓN DA ZONA PEONIL DA RÚA OLIVA (211-417/00)

REFORMADO
ACTUACIÓN N.º 6 DO PLAN DE MOBILIDADE PEONIL NA RÚA FERNÁNDEZ
VILLAVERDE. (POL) (211-416/00)

COMPLEMENTARIO
ACTUACIÓN N.º 5 DO PLAN DE MOBILIDADE PEONIL NAS RÚAS RIESTRA E SALVADOR
MORENO. (POL) (211-415/02)

REFORMADO
ACTUACIÓN N.º 1 DO PLAN DE MOBILIDADE PEONIL NAS RÚAS PEREGRINA E
GLORIETA DE COMPOSTELA, E ACTUACIÓN N.º 5 NAS RÚAS ANDRÉS MURUAIS E
DANIEL DE LA SOTA (POL) (211-414/00)

2000

2002

2001

2001

REFORMADO
PROXECTO FINAL
OBRA E N.º EXPEDIENTE

INICIO
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51.552,65 €
59.801,08 €
C/IVE
50.473,56 €
126.340,19 €
146.554,62 €
C/IVE
155.714,92 €
254.773,15 €
295.536,86 €
C/IVE
59.038,89 €
370.353,08 €
429.609,57 €

C/IVE
85.687,47 €
C/IVE
213.425,72 €
IMPORTE:
S/IVE

ACONDICIONAMENTO DA AVDA. DAS CAMELIAS E A SÚA CONTORNA (211-411/00)

2001

REFORMADO
COMPLEMENTARIO
PAVIMENTACIÓN DA ZONA NORTE DA PRAZA DE GALICIA (211-408/99)
URBANIZACIÓN E SOTERRAMENTO DE INSTALACIÓNS DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN “A”
DO PLAN URBANO II DE PONTEVEDRA (211-407/99)

REFORMADO
URBANIZACIÓN E SOTERRAMENTO DE INSTALACIÓNS DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN DO
PLAN URBANO II DE PONTEVEDRA: RÚAS SARMIENTO, PRAZA DA VERDURA E
MÉNDEZ NÚÑEZ (211-406/99)

2001
2000

2001

C/IVE
199.959,35 €
230.908,85 €

C/IVE
11.145,36 €
C/IVE
15.062,93 €
19.895,57 €
23.078,84 €
349.511,41 €
405.433,23 €

C/IVE
556.179,63 €
577.036,46 €
669.362,30 €

C/IVE
55.390,79 €

REFORMADO
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PROXECTOS COMPLEMENTARIOS:
- HABILITACIÓN ACCESO Á IGREXA DE SAN BARTOLOMEU
-

INTERSECCIÓN RÚA COBIÁN ROFFIGNAC CON RÚA SARMIENTO

PAVIMENTACIÓN DA RÚA DOS IRMÁNS NODALES (211-405/99)

2000

PAVIMENTACIÓN DA RÚA SANTA CLARA (211-403/99)

1999

OBRA E N.º EXPEDIENTE

INICIO

REFORMA DE BEIRARRÚAS PERIMETRAIS NA PRAZA DE BARCELOS (211-402/99)

1999

ADICIONAL
PAVIMENTACIÓN DA RÚA ALTAMIRA E ANEXAS (211-400/99)

1999

PAVIMENTACIÓN DA RÚA CASIMIRO GÓMEZ (211-399/99)

1999
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C/IVE
43.778,20 €
C/IVE
36.749,64 €
14.110,05 €
16.367,66 €
18.548,47 €
21.516,23 €
IMPORTE:
S/IVE
C/IVE
101.068,27 €
117.239,19 €
C/IVE
22.850,41 €
17.512,24 €
20.314,20 €
24.299,54 €
28.187,46 €

6. ALGUNHAS REFERENCIAS
INTERNACIONAIS

NOS

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

Indícanse algunhas referencias en diversas linguas. Non se achegan referencias
españolas nin suramericanas de fala española. Non se trata en ningún caso
dunha relación exhaustiva.
Lingua francesa:

https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/10/en-espagne-la-revolutionpietonne-reussie-de-pontevedra_5395384_1652612.html

243

https://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/video-pontevedra-une-villesans-voiture_4664591.html

https://cities.newstank.fr/fr/tour/news/140592/pontevedra-espagne-villeetendard-reseau-villes-marchent-depuis-1999.html

https://www.centre-ville.org/espagne-une-ville-uniquement-reservee-auxpietons/
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https://www.humanite.fr/pontevedra-566847
Lingua alemá:

138

138

Tradución do parágrafo de entrada: Os nenos xogan de xeito despreocupado nas rúas de
Pontevedra, a cidade española na que os peóns teñen a prioridade desde hai 21 anos. Os coches
están practicamente prohibidos no centro da cidade. O Alcalde desde 1999, o médico Miguel
Anxo Fernández Lores, é o motor do cambio que converteu Pontevedra nun modelo internacional
de mobilidade. As cifras: ningunha vítima mortal de tráfico desde 2011, un 67% menos de
emisións de CO2 e o 70% dos desprazamentos realízanse a pé ou en bicicleta. A cidade da costa
atlántica recibiu premios polo seu modelo de cidade en Bruxelas, Dubai e Nova York, entre
outros.
245

https://www.pontevedra.gal/web2016/wpcontent/uploads/2021/03/Portra%CC%88t-von-Miguel-AnxoFerna%CC%81ndez-Lores-Tagesspiegel-Background.pdf
Lingua italiana:

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/01/29/news/alla_scoperta_di_ponteved
ra_la_citta_senza_auto-217768786/

https://www.ruvolive.it/news/politica/873823/il-consigliere-antonio-mazzone-applicare-il-modello-pontevedra-a-ruvo-di-puglia-si-puo
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https://thevision.com/habitat/pontevedra-auto-inquinamento/
Lingua inglesa:
[Ademais da reportaxe de The Guardian (ver Anexo 1), citada, traducida
e publicada en periódicos de diferentes países: España - prensa e radio
ABC, COPE, La Sexta, Huffington post, etc.-; Arxentina - Clarín;
https://www.clarin.com/arq/vida-ciudad-autos_0_ARMD9qw7q.html,
Italia
https://www.farodiroma.it/questo-per-me-e-il-paradiso-vita-apontevedra-la-citta-spagnola-che-ha-bandito-le-automobili/-; etc.], cítase
algunha outra:
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https://reasonstobecheerful.world/spains-happy-little-carless-city/
Lingua portuguesa:
Multitude de artigos e reportaxes. Indícase unha como mostra:

https://www.jn.pt/nacional/especial/videos/pontevedra-tira-carros-da-cidadepara-dar-espaco-as-pessoas-10078974.html
Lingua portuguesa (Brasil):
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https://gdia.com.br/noticia/prefeito-reforca-compromisso-de-transformar-foz-doiguacu-em-uma-cidade-sustentavel
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