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1. INTRODUCIÓN 

A cidade e o municipio de Ferrol, como 

outras cidades da contorna, ten vivido nas 

últimas décadas un proceso evolutivo da súa 

mobilidade baseado en parámetros non 

sostibles no transcurso do tempo: non 

sostibles nin ambiental, nin social, nin 

economicamente. O uso do vehículo 

privado sen control implicou unha perda do 

equilibrio tradicional no uso do espazo 

público, pasando a ocupar a maior parte 

deste. Este feito fixo marxinal outros usos 

tradicionais da vía pública como lugar de 

encontro e de interrelación social, de 

intercambio comercial e de relacións de 

veciñanza, de xogos e manifestacións 

lúdicas e culturais.  

Ferrol xa está a traballar na procura dun 

modelo de mobilidade sostible cara un 

espazo público cada vez máis seguro, 

accesible e de maior calidade ambiental. 

Este modelo de mobilidade sostible ten un 

forte carácter transversal que require do 

compromiso, corresponsabilidade e 

participación de todos os axentes e 

poboación implicada e con capacidade de 

actuar nos diferentes ámbitos. 



  

 

 

2. XUSTIFICACIÓN 

O Pacto pola Mobilidade ten que expresar a vontade e 

o compromiso de desenvolver as accións necesarias cara 

a un modelo de mobilidade máis sostible para Ferrol. 

Este Pacto ten que reflectir as vontades plurais e acadar 

uns principios e obxectivos comúns que permitan 

favorecer o desenvolvemento social e económico, e unha 

mellora substancial en materia de accesibilidade, 

calidade ambiental, seguridade viaria e mobilidade. 

O Pacto pola Mobilidade preséntase como una 

ferramenta de traballo para definir o modelo de 

mobilidade sostible para o Concello de Ferrol, sendo o 

punto de partida a formación da Mesa pola Mobilidade 

(goberno local, administración, entidades, asociacións, 

cidadanía) coa finalidade de traballar en grupo 

construíndo un modelo de mobilidade sostible para 

Ferrol, chegando a acordos. 

O Pacto non impón as actuacións concretas a 

desenvolver senón que indica as actuacións que 

poderían adoptarse dirixidas á consecución de cada un 

dos obxectivos reflectidos. Ou ben, podería acadarse un 

consenso sobre os principios e obxectivos e deixar as 

actuacións xenéricas para o posterior desenvolvemento 

do Plan de Mobilidade e Espazo público. 

  



  

 

3. PRINCIPIOS 

Os principios que enmarcan os obxectivos que determinarán as accións cara a un 

modelo de mobilidade máis sostible, serán os seguintes: 

3.1. Sostibilidade 

A mobilidade sostible como aquela 

capaz de satisfacer as necesidades 

actuais sen comprometer para o futuro 

os recursos naturais existentes: 

 Implicando estratexias e medidas para 

recuperar a calidade do espazo 

urbano. 

 Favorecendo modelos de transporte 

que consuman menos recursos e 

provoquen menos custos 

medioambientais. 

 

 Facendo compatible as necesidade e 

dereito á mobilidade co dereito de 

todos a un medio ambiente de 

calidade. 

 Fomentando a planificación, eficiencia 

enerxética, aforro de recursos, respecto 

polo medio ambiente, promoción dos 

percorridos peonís e en bicicleta, e do 

transporte público fronte ao privado. 

Ilustración 1: Novo enfoque da mobilidade sostible en Europa. Fonte Comisión Europea. Mobilidade urbana sostible 



  

 

3.2. Accesibilidade 

O modelo de mobilidade ten que 

contemplar o acceso universal ao 

espazo público, adoptando as 

medidas necesarias para garantir 

este dereito a toda a cidadanía, 

especialmente ás persoas con 

diversidade funcional, maiores e 

nenos e nenas. Especialmente 

coidaranse tamén os accesos difíciles 

en barrios por mor das barreiras 

existentes xeradas por infraestruturas 

ou servizos. 

3.3. Seguridade 

O modelo será garante da 

seguridade e protección do espazo 

público, con especial atención aos 

máis vulnerables, peóns, bicicletas e 

cadeiras de rodas. 

Fomentaranse medidas que incidan 

no aumento da seguridade dos 

nenos/as e maiores. Fomentarase o 

cambio de actitudes de cara a 

garantir a seguridade e a disciplina 

viarias, establecendo, de ser o caso, 

os sistemas necesarios que rexan polo 

principio da autoridade municipal. 

3.4. Eficiencia 

O modelo de mobilidade sostible 

haberá de ser eficiente, en termos 

económicos e enerxéticos, para ser un 

modelo sostible para a administración 

local, tendo en conta as 

características de cada tipo de 

transporte e as ameazas e 

oportunidades que deriven do seu 

uso; rendible socialmente e non só 

economicamente. 

 

 

3.5. Calidade de vida 

A procura da mellora da calidade de 

vida dos cidadáns, recuperando o 

espazo público para usos sociais e de 

convivencia e permitindo mellorar a 

organización do tempo, na medida 

que se reducen os tempos 

empregados nos desprazamentos. 

O fomento da cohesión social, 

aumentando espazos para a 

convivencia e facilitando os 

desprazamentos entre o medio rural e 

o medio urbano, así como á 

accesibilidade nos autocares. 



  

 

3.6. Planificación urbanística 

As novas actuacións urbanísticas 

integrarán o modelo de mobilidade 

sostible proposto e preverán as novas 

necesidades de mobilidade que 

poidan xerar. 

3.7. Dinamismo económico 

A mobilidade sostible permitirá 

favorecer o atractivo do centro urbano 

como centro tractor de actividades 

terciarias (servizos, comerciais, 

hostalaría e turismo), sendo este Pacto 

un instrumento clave para o 

desenvolvemento económico da 

cidade. Fomentará o mix de usos nas 

rúas e barrios residenciais, 

combinando a recuperación do 

espazo público coa revitalización do 

comercio, desenvolvemento dos 

servizos e aumento do atractivo 

turístico. 

A mobilidade sostible facilitará as 

conexións entre a cidade e os ámbitos 

máis rurais, así como cos municipios 

limítrofes, favorecendo o dinamismo 

económico e fomentando a 

accesibilidade universal en todo o 

municipio e área urbana. 

3.8. Integración de colectivos e 

administracións 

As materias que afectan á mobilidade 

sostible teñen carácter transversal e 

distintas afectacións sectoriais, polo 

que deberían ser resultado do 

traballo conxunto de distintas áreas 

da administración, tanto local como 

autonómica e estatal, así como contar 

coa participación da sociedade, 

integrando a colectivos e axentes 

sociais mediante os mecanismos que 

así o prevexan. 

 

  



  

 

4. OBXECTIVOS 

Seguindo os principios anteriormente citados, deberían adoptarse as medidas 

necesarias para lograr os seguintes obxectivos que se acadarán na medida que se 

adopten determinadas actuacións. 

4.1. Mobilidade peonil 

Incrementar e revitalizar o espazo público dedicado ao peón, aumentando a súa 

superficie, mellorando a calidade urbana e a súa accesibilidade cara a garantir a 

accesibilidade universal, así como a seguridade, para favorecer os percorridos 

peonís. 

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Crear áreas de peóns (illa de 

peóns) e zonas de prioridade 

invertida (coexistencia con outros 

modos de transporte). 

 Deseñar redes de itinerarios 

seguros e accesibles para todas as 

persoas, promovendo habilitar 

pasos de peóns a nivel das 

beirarrúas e medidas cara a 

acadar a accesibilidade universal. 

 Protexer as beirarrúas do resto do 

tráfico e amplialas definindo unha 

anchura mínima libre de 

obstáculos. 

 Eliminar barreiras arquitectónicas 

nas beirarrúas e no espazo 

público. 

 Humanizar os percorridos peonís, 

arranxando as beirarrúas con 

pavimentos axeitados, plantación 

de árbores e incorporación de 

vexetación e ordenamento do 

mobiliario urbano existente e 

novas incorporacións. 

 Facilitar ao peón o percorrido 

polas vías principais da cidade, 

co fin de fomentar a interrelación 

entre barrios próximos. 



  

 

 Definir lugares apropiados e 

accesibles de descanso para os 

peóns nos percorridos a pé, 

integrando as áreas axardinadas, 

prazas e parques, presentes nos 

percorridos, e configurando 

itinerarios peonís como sendas 

urbanas ou sendas verdes, tamén 

previstas no PMUS e na revisión 

do PXOM. 

 Favorecer a marcha das persoas 

actuando sobre os ciclos dos 

semáforos, de xeito que se reduza 

o tempo de espera e se incremente 

o  tempo de paso para cruzar a 

rúa. 

 Durante períodos de obras que 

afectan ao espazo público, tomar 

as medidas necesarias para 

facilitar os desprazamentos das 

persoas en condicións dignas, 

cómodas e seguras, cunha 

sinalización adecuada nas 

beirarrúas e pasos de cebra 

provisionais. 

 

Ilustración 2: Rede peonil: sendas urbanas. Fonte: PMUS. BCN 



  

 

4.2. Mobilidade en bicicleta 

Integrar o uso da bicicleta na cidade e no municipio, creando as condicións 

infraestruturais e de xestión de tráfico e educación viaria necesarias para promover 

a súa implantación. 

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Deseñar unha rede de carril bici 

con boas condicións de 

seguridade  e funcionalidade, 

especialmente con respecto aos 

itinerarios peonís accesibles. 

 Favorecer a implantación de 

sistemas de alugamento de 

bicicletas e outros vehículos 

lixeiros  

 Instalar lugares de estacionamento 

de bicicletas, localizados 

convenientemente e equipados 

para poder aparcalas en boas 

condicións de seguridade. 

 Realizar campañas de 

concienciación do uso da 

bicicleta, como alternativa ao 

transporte urbano. 

 

4.3. Mobilidade  en transporte público 

Favorecer o emprego de modos de transporte máis sostibles, económicos e seguros, 

promovendo o emprego do transporte público fronte ao vehículo privado, 

ofrecendo un transporte de calidade e competitivo, na procura de acadar melloras 

no servizo en canto a conexións e frecuencias entre os distintos barrios da cidade, 

así como entre as áreas máis rurais e a zona urbana. Todo isto sen esquecer a 

condición de área metropolitana e a condición de transporte urbano-interurbano e 

tendo presente a procura das condicións de accesibilidade universal en canto á 

condición do transporte público adaptado, que terá que cumprir a normativa 

aplicable nesta materia e que haberá de reflectirse nos pregos de contratación. 

 



  

 

4.4. Mobilidade en vehículo privado 

Fomentar o uso racional do coche, promovendo o uso compartido e o 

estacionamento regulado. 

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Deseñar unha rede viaria 

xerarquizada, creando as condicións 

necesarias para que cada viario teña 

unhas intensidades de circulación e 

velocidades admisibles e adecuadas 

ao contorno, aplicando políticas 

moderadoras do tráfico. 

 Definir as funcións e o reparto do 

espazo viario segundo uns criterios de 

rendibilidade social e accesibilidade 

universal, na procura dun beneficio 

cara á maioría social e non a 

minorías ou sectores determinados. 

 Garantir unha rede viaria que dea 

acceso aos diferentes barrios e 

polígonos industriais, en condicións 

de seguridade viaria e de calidade, 

minimizando os tráficos internos de 

paso, paralelamente á mellora das 

conexións interurbanas e as 

circulacións externas e perimetrais. 

 Mellorar a sinalización no conxunto 

da rede viaria da cidade e dos 

aparcamentos, así como as 

dimensións das prazas de 

aparcamento, incluídas as prazas 

reservadas para persoas con 

mobilidade reducida. 



  

 

 

 Promover o emprego de vehículos 

menos contaminantes, movidos 

por enerxías alternativas, 

consumidores de novos 

combustibles menos agresivos 

para o medio ambiente (gas 

natural, GLP, biocombustibles, 

híbrido eléctrico, pila de 

hidróxeno) e fabricados con 

materiais más fáciles de reciclar. 

 Fomentar políticas para minorar o 

emprego do vehículo privado, 

como o car-sharing ou outras, 

ademais de potenciar o uso do 

transporte público e do taxi como 

substituto das viaxes con vehículo 

privado dentro da cidade, así  

como outros modos como bicicleta 

e a pé. 

 

 Compatibilizar a oferta de 

aparcamento coa demanda de 

rotación e de residentes, o 

dinamismo económico da cidade 

e as boas condicións de acceso e 

mobilidade para os modos máis 

sostibles. 

 Dotar o centro urbano dunha 

oferta de aparcamento de 

rotación controlada que permita 

regular o acceso do vehículo 

privado ao centro, utilizando o 

valor estratéxico da oferta de 

prazas de aparcamento para a 

regulación e utilización do 

vehículo privado. 

 Dimensionar as zonas da ORE en 

función das necesidades de cada 

barrio e das demandas de 

aparcamento de moi curta 

duración. 



  

 

 Dotar aos barrios de suficiente oferta 

de aparcamento para residentes, 

necesaria para liberar o espazo 

público en superficie para outros usos 

mais sociables e sostibles. 

 Regular o aparcamento en superficie 

e aplicar as medidas necesarias que 

impidan o aparcamento de vehículos 

sobre as beirarrúas. 

 Ordenar o aparcamento de motos e 

ciclomotores, dotando á cidade do 

suficiente número de prazas, 

promovendo o seu uso como 

transporte alternativo cara á favorecer 

a desconxestión do tráfico. 

 Dotar dunha oferta de 

estacionamento suficiente a autobuses 

e camións para que non interfiran na 

mobilidade urbana. 

 

  
Ilustración 3: Principais impactos negativos do tránsito vehicular. Fonte: PMUS. BCN 



  

 

4.5. Distribución urbana de mercadorías 

Mellorar a e eficiencia da loxística, garantindo unha distribución de mercadorías 

áxil, ordenada, co mínimo impacto sobre o sistema de mobilidade da cidade e 

garante do pleno desenvolvemento das actividades económicas. 

Potenciar a vixilancia e facer cumprir a normativa en materia de circulación e 

estacionamento de vehículos de mercadorías na zona urbana da cidade. 

 

4.6. Intermodalidade 

Fomentar a intermodalidade e complementariedade entre os diferentes modos de 

transporte para acadar o seu uso eficiente. 

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Prever a coexistencia da bicicleta 

e o peón, limitando as condicións 

de velocidade permitida aos 

ciclistas e scooters e 

diferenciando, na medida do 

posible, o itinerario peonil do 

itinerario da bicicleta. 

 Permitir levar a bicicleta nos 

transportes públicos. 

 Fomentar a construción de 

aparcamentos de intercambio 

preto das estacións de ferrocarril e 

autobús, ou das paradas dos 

servizos interurbanos de autobús 

(aparcamentos de disuasión e/ou 

periféricos correctamente 

urbanizados e estratexicamente 

situados). 



  

 

 Concibir un sistema de transporte 

público integrado, tanto desde o 

punto de vista dos servizos 

(coordinación de horarios e de 

localización de paradas) como 

das tarifas, entre os servizos 

urbanos e os interurbanos, cos 

mesmos estándares de calidade e 

de servizo no medio urbano 

que no medio rural, aínda que con 

diferentes modelos de servizos 

adaptados ás súas necesidades. 

 Establecer uns intercambiadores 

entre liñas de transporte público 

en boas condicións de seguridade 

e de accesibilidade, de xeito que 

a rede integrada teña  

capacidade disuasoria cara ao 

vehículo privado. 

 

4.7. Seguridade viaria 

Mellorar a seguridade viaria, na procura de reducir os accidentes e respectar o 

espazo público, protexendo aos mais fráxiles, peóns e ciclistas e reservando o 

espazo de cada medio de transporte. 

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Realizar as accións necesarias 

para eliminar os puntos negros e 

perigosos  existentes, reducindo os 

índices de accidentalidade na 

rede viaria. 

 Actualizar as ordenanzas 

municipais aos criterios 

expresados neste Pacto. 

 Potenciar as accións preventivas 

para garantir a seguridade e o 

respecto ao espazo dos diferentes 

usuarios da vía pública. 



  

 

 Facer un seguimento para valorar 

a efectividade das accións 

correctoras e preventivas 

establecidas. 

 Proporcionar unha normativa 

legal adecuada que dote á 

autoridade correspondente dos 

medios necesarios para facer 

cumprir os principios e obxectivos 

fixados neste Pacto. 

4.8. Medio ambiente 

Promover o uso de enerxías renovables e moderar o consumo de enerxía dos 

vehículos, controlando e fomentando a diminución dos niveis de contaminación 

acústica e atmosférica provocados polos transportes. 

4.9. Tecnoloxía 

Incorporar as novas tecnoloxías como garante dunha mellor xestión da mobilidade, 

impulsando continuas melloras na formación, información e sinalización. 

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Pór en marcha ou estender os 

sistemas de xestión do tráfico e 

aparcamento, incluídas as 

tarxetas de aparcamento, a todo o 

municipio. 

 Incorporar sistemas de axuda á 

explotación para a xestión dos 

servizos de transporte público e 

información aos usuarios/as nas 

paradas. 

 Potenciar sistemas de xestión do 

transporte á demanda, ou outras 

formas de optimizar o servizo. 

 Incorporar sistemas avanzados de 

xestión da distribución urbana de 

mercadorías na cidade. 

 Instalar sistemas de sinalización 

dinámica e implantar sinais 

acústicos nos semáforos. 

 Poñer en marcha sistemas 

automáticos de información, 

accesibles a todos, sobre a 

ocupación dos aparcamentos. 



  

 

4.10. Planificación urbanística 

Prever nas futuras actuacións urbanísticas e novos desenvolvementos as novas 

necesidades de transportes que xeren e a integración nos obxectivos do PMUS.  

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Deseñar unha trama urbana que 

favoreza a coexistencia de 

tráficos. 

 Potenciar un tipo de urbanización 

encamiñada á mestura de usos 

(residencial, comercial, servizos, 

industrial non contaminante) para 

incentivar a redución da 

mobilidade en vehículo privado. 

 Adoptar medidas construtivas que 

garantan a prioridade da 

mobilidade a pé, en bicicleta e en 

transporte público colectivo. 

 Prever infraestruturas que permitan 

favorecer o uso da bicicleta, 

prevendo carrís bici en toda a 

cidade. 

 Garantir nas novas áreas 

urbanizadas o acceso á rede de 

transporte público en condicións 

de seguridade e de calidade, de 

xeito que teña os mesmos 

estándares de calidade que o 

resto da cidade. 

 Prever o espazo na calzada para 

o carril bus nos principais viarios. 

 Aplicar na nova urbanización os 

criterios básicos de mellora da 

seguridade viaria, garantindo 

sobre todo a protección e 

seguridade de peóns e ciclistas. 

 Adoptar nas áreas a urbanizar o 

criterio básico de accesibilidade 

para todos. 

 Prever e reservar nas novas áreas 

urbanizadas as prazas de 

aparcamento para residentes e de 

rotación fora da calzada que 

sexan necesarias para absorber a 

demanda de aparcamento xeral 

nestas. 

 



  

 

4.11. Información, formación e educación 

Sensibilizar e concienciar aos cidadáns sobre os valores que conteñen os principios 

e obxectivos establecidos neste Pacto. 

Adoptaranse actuacións dirixidas a: 

 Aumentar a información 

ofrecida á cidadanía sobre os 

diferentes modos de transporte 

e as súas condicións. 

 Realizar campañas de 

comunicación e sensibilización 

sobre os principios e 

obxectivos do presente pacto. 

 Levar a cabo cursos de 

educación viaria para idades 

escolares e promover 

condución segura e ecolóxica. 

 Incentivar ás empresas e 

establecementos comerciais ao 

fomento do transporte público 

entre os seus cadros de persoal 

e a súa clientela, ou 

aparcamentos disuasorios 

para vehículos privados. 

 Desenvolver campañas de 

comunicación para promover 

o civismo na condución, no 

aparcamento, na mellora da 

seguridade viaria e na 

importancia das prazas de 

aparcamento reservadas a 

persoas con mobilidade 

reducida. 

 Fomentar o uso de modos de 

transporte máis sostibles: 

desprazamentos a pé, uso da 

bicicleta e similares, uso de 

transporte público colectivo... 

  

  



  

 

5. CONSIDERACIÓNS FINAIS: MESA POLA MOBILIDADE 

O desenvolvemento destes obxectivos 

afectará a áreas moi diversas e 

precisará de intervencións 

coordinadas entre urbanismo e 

infraestruturas, transporte, seguridade 

viaria, tráfico, medio ambiente, 

educación, benestar social, 

participación cidadá... O Concello 

achegará os recursos necesarios para 

avanzar no desenvolvemento dos 

obxectivos deste Pacto, así como a 

estrutura institucional que coordine e 

complete as competencias sobre esta 

materia, garantindo a transformación 

do modelo actual mediante as 

políticas e plans necesarios cara ao 

modelo de mobilidade sostible 

proposto. 

O Pacto pola Mobilidade dotarase 

dos mecanismos necesarios para 

levar o seguimento das actuacións 

propostas e desenvoltas, traballando 

de xeito periódico e así poder realizar 

unha avaliación do nivel de 

cumprimento dos compromisos. 

Estableceranse uns indicadores para 

valorar a transición do modelo actual 

cara a un modelo máis sostible, 

segundo os obxectivos reflectidos no 

Pacto. 

O acordo social implica un impulso 

da participación dos axentes 

interesados e da sociedade no seu 

conxunto, sobre os temas máis 

destacados do modelo de mobilidade 

proposto. Faise necesario chegar a un 

compromiso entre todos/as no xeito 

de concibir o modelo de mobilidade 

e poder definir o uso do espazo 

público que é de todos e todas. 

  



  

 

Como accións máis inmediatas e 

prioritarias proponse a elaboración 

dunha estratexia de traballo en 

materia de mobilidade que inclúa: 

 Proposta de formación dunha 

Mesa ou Comisión pola 

Mobilidade, como primeira 

acción: 

- Elaboración dun Plan de 

Accións prioritarias no 

marco do Pacto. 

Programación de accións 

acordadas como resultado 

do Pacto, programadas no 

tempo e cun plan de prazos 

e financiación. 

- Seguimento do proceso e 

avaliación do mesmo. 

Elaboración do conxunto 

de indicadores para unha 

avaliación sistemática do 

proceso. 

 Xustificación da necesidade da 

Actualización e revisión do Plan 

de mobilidade e espazo público 

de Ferrol. 

 

 

  



  

 

Formación da MESA pola MOBILIDADE, 1ªacción: definición e composición da 

mesa. 

 

Goberno, administracións, institucións, entidades, asociacións e sociedade civil 

que conforman a Mesa pola Mobilidade1: 

  

Administración Local 

- Alcalde ou persoa delegada, presidente/a 

- Representantes dos grupos políticos 

Outras administracións 

- Ministerio de Defensa 

- Autoridade portuaria e Portos de Galicia 

- Universidade 

- SERGAS 

Asociacións e Cidadanía 

- Mesa do Comercio (1 representante) 

- Consello Escolar Municipal (2 representantes) 

- Asociacións Veciñais (2 representantes: rural/urbano) 

- Asociacións de Diversidade funcional (1 representante) 

 

Ferrol, 24 de maio de 2018 

 

 

María Fernández Lemos 

Concelleira de Mobilidade 

                                        
1 Cando a ocasión así o requira, poderá convocarse a partes interesadas nos temas e cuestións 

específicos que así o requiran. 


