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1 INTRODUCCIÓN 

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, encargou á empresa Proyfe S.L. os traballos do 

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN DE ACTUACIÓN DE FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE: SENDAS PEONÍS 

E/OU CICLISTAS NA COMARCA DE FERROL E REDACCIÓN DOS PROXECTOS DERIVADOS DELA 

(AC/14/063.06). 

O obxectivo fundamental dos traballos é o de fomentar a mobilidade sostible no territorio a través da dotación, a 

carón da rede de estradas existente, de sendas peonís e/ou ciclistas identificadas en base a súa funcionalidade 

como eixos significativos de comunicación non motorizada. 

Os traballos a realizar abarcan dúas fases: 

 Unha primeira fase de planificación, mediante a elaboración do “Estudo de Identificación de Sendas”, como 

marco común para o desenvolvemento das actuacións de fomento da mobilidade sostible. Neste primeiro 

documento se identificarán e valorarán as actuacións e se establecerá a súa priorización. 

 Unha segunda fase de redacción dos proxectos de execución das actuacións prioritarias. Para elo 

desenvolveranse os traballos de cartografía, topografía, xeotecnia e análise de afección da actuación sobre 

o patrimonio cultural, que se estimen necesarios. 

O obxecto do presente documento é a elaboración do DOCUMENTO RESUMO DO ESTUDIO DE 

IDENTIFICACIÓN DE SENDAS.  

1.1 ANTECEDENTES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

O Goberno da Xunta de Galicia está levando a cabo actuacións encamiñadas a acadar un modelo de mobilidade 

sostible que responda á satisfacción das demandas de mobilidade procurando a preservación do medio ambiente e 

fomentando a loita contra o cambio climático. 

A estratexia para acadar este modelo abarca o fomento dos modos de transporte non motorizados e a incorporación 

de obxectivos ambientais na planificación e ordenación do territorio e das infraestruturas.  

1.2 OBXECTIVOS DO ESTUDO 

Os obxectivos que rexen o marco de actuación desta planificación recóllense no Programa Operativo FEDER 14-20, 

sendo un dos seus obxectivos específicos “Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os 

sectores” (Obxectivo temático 04) e dentro do cal se encaixan os seguintes conceptos: 

 Obxectivo temático: 04 - Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores. 

 Prioridade de investimento: 04.05 - Fomento de estratexias de redución do carbono para todo tipo de 

territorio, especialmente as zonas urbanas, incluído o fomento da mobilidade urbana multimodal 

sustentable e as medidas de adaptación con efecto de mitigación. 

 Obxectivo específico: 04.05.01 - Fomento da mobilidade urbana sustentable: transporte urbano limpo, 

transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras da rede viaria, transporte ciclista, peonil, mobilidade 

eléctrica e desenvolvemento de sistemas de subministración de enerxías limpas. 

 Liña de Actuación: 16 - Medidas de apoio ao desenvolvemento da mobilidade urbana e interurbana 

sustentable: sendas peonís e ciclistas. 

 Actividade: 35 - Desenvolvemento dun plan de mobilidade urbana e interurbana sustentable: sendas 

peonís.  

En coherencia co marco de actuación descrito, a vía de actuación por unha mobilidade sostible  debe enmarcarse 

nos tres compoñentes da sustentabilidade: 

 SOCIAL: proporcionar unhas adecuadas condicións de accesibilidade dos cidadáns aos mercados de 

traballo, bens e servizos, favorecendo a equidade social e territorial e os modos de transporte máis 

saudables; 

 AMBIENTAL: contribuír á protección do medio ambiente e a saúde dos cidadáns, reducindo os impactos 

ambientais do transporte, contribuíndo á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro e 

optimizando o uso dos recursos non renovables, especialmente os enerxéticos. 

 ECONÓMICO: satisfacer de forma eficiente as necesidades de mobilidade derivadas das actividades 

económicas, promovendo desta forma o desenvolvemento e a competitividade. 

Neste contexto, os principais obxectivos específicos do presente Estudo son os seguintes: 

 Fomentar a loita contra o cambio climático e reducir a dependencia enerxética, favorecendo o incremento 

do uso de modos de transporte non motorizados fronte ao automóbil 
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 Mellorar: 

- A calidade do aire 

- A calidade acústica do entorno 

- A seguridade viaria 

- A saúde da poboación 

Os obxectivos citados poden resumirse no seguinte obxectivo estratéxico: 

Fomentar un modelo de mobilidade sostible que faga compatible a satisfacción das demandas de mobilidade 

da poboación coa preservación do medio ambiente e a loita contra o cambio climático. 

2 DESCRICIÓN DO ÁMBITO DE ESTUDO 

2.1 SITUACIÓN XEOGRÁFICA 

O ámbito de estudo localízase no litoral noroccidental da provincia de A Coruña e ten unha superficie de máis de 

650 km2 e unha poboación de 160.000 habitantes. 

 

Imaxe: Comarcas de la Provincia de A Coruña 

Poboación total (hab) 162.716  

Superficie (km2) 653,80 

Densidade (hab/km2) 248,88 

Nº de Concellos 12 

Nº de parroquias 76 

Nº de núcleos 387 

 

2.2 ÁMBITO DE ESTUDO 

O ámbito de estudo abarca a comarca de Ferrol e o seu entorno, que inclúe os Concellos de Ares, As Somozas, 

Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño e Valdoviño.  

A comarca pode dividirse en tres subáreas funcionais: A primeira sería a formada polos concello de Ferrol, Narón, 

Neda, Fene, Mugardos e Ares, todos eles en torno á ría de Ferrol. A segunda, rodeando á primeira cara o noroeste, 

sería a formada polos concellos de Valdoviño, San Sadurniño, Moeche e Somozas. A terceira sería a de Cedeira.  

As tres áreas teñen unha intensa relación funcional con Ferrol e Narón, que son os dous grandes núcleos urbanos 

da comarca.  

Por outra banda cabe destacar a relación da comarca co concello de Cabanas, por exemplo no tocante o solo 

industrial a cabalo entre Fene e Cabanas ou na articulación do litoral cara a ría do Eume dos concellos de Ares e 

Cabanas.  

 

En base ao anterior o área de estudo abarca os seguintes concellos: 

CONCELLO 
SUPERFICIE 

(Km2) 

DENSIDADE DE 

POBOACIÓN 

(hab/km2) 

POBOACIÓN 

TOTAL 

ARES 18,3 319 5.741 

AS SOMOZAS 70,9 18 1.211 

CEDEIRA 85,4 83 7.147 

FENE 26,3 509 13.498 

FERROL 82,7 837 70.389 

MOECHE 48,5 27 1.303 

MUGARDOS 12,8 414 5.417 

NARÓN 66,9 578 39.574 

NEDA 24,5 216 5.327 

SAN 

SADURNIÑO 
99 30 3.019 

VALDOVIÑO 88,2 76 6.796 

CABANAS 30,3 108 3.294 

TOTAL 653,8 248 162.716 

Fonte: IGE, 2014 

Como se pode apreciar na táboa, os grandes núcleos de poboación da comarca son Ferrol e Narón, toda vez que se 

trata, respectivamente, da sétima e oitava cidade de Galicia en termos de poboación. 
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2.1 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Os datos de población rexistrados según o IGE (Instituto Galego de Estatística) para cada un dos municipios do ámbito son: 

 

Concello 
Poboación 

(2014) 
Posición 

 

 

Ares 5.741 6 

Cedeira 7.147 4 

Fene 13.498 3 

Ferrol 70.389 1 

Moeche 1.303 11 

Mugardos 5.417 7 

Narón 39.574 2 

Neda 5.327 8 

San 
Sadurniño 

3.019 10 

Somozas, As 1.211 12 

Valdoviño 6.796 5 

Cabanas 3.294 9 

Distribución da poboación no ámbito de estudio, Fonte: IGE (2014) 

A partir destes datos de poboación pódese apreciar cómo Ferrol e Narón ostentan unha posición claramente diferenciada dos 

demais municipios, concentrando o 43% e o 24% da poboación respectivamente. Síguelles Fene, cun 8% da poboación, 

mentres que os restantes concellos están por debaixo dos 10.000 habitantes.  

Á hora de analizar a mobilidade peonil e ciclista, a parroquia aporta unha escala territorial de interese para o estudo dos 

potenciais desprazamentos. O ámbito está dividido en 78 parroquias, incluídas na seguinte táboa: 

CONCELLO PARROQUIA 
POBOACIÓN 

TOTAL 

ARES 
 

ARES (SAN XOSÉ) 4.414 

CAAMOUCO (SAN VICENTE) 768 

CERVÁS (SAN PEDRO) 559 

CEDEIRA 
 

CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR) 4.903 

CERVO (SANTALLA) 168 

ESTEIRO (SAN FIZ) 524 

SAN ROMÁN DE MONTOXO (SAN ROMÁN) 405 

MONTOXO (SAN XIAO) 336 

PIÑEIRO (SAN COSME) 417 

RÉGOA (SANTA MARÍA) 394 

FENE 
 

BARALLOBRE (SANTIAGO) 1.596 

FENE (SAN SALVADOR) 3.728 

CONCELLO PARROQUIA 
POBOACIÓN 

TOTAL 

LIMODRE (SANTA EULALIA) 460 

MAGALOFES (SAN XURXO) 345 

MANIÑOS (SAN SALVADOR) 1408 

PERLÍO (SANTO ESTEVO) 3.469 

SAN VALENTÍN (SAN VALENTÍN) 1.394 

SILLOBRE (SANTA MARIÑA) 1.098 

FERROL 
 

FERROL 62.728 

BRIÓN (SANTA MARÍA) 362 

A CABANA (SANTO ANTONIO) 806 

COVAS (SAN MARTIÑO) 926 

DONIÑOS (SAN ROMÁN) 853 

ESMELLE (SAN XOÁN) 413 

A GRAÑA (SANTA ROSA DE VITERBO) 466 

LEIXA (SAN PEDRO) 100 

MANDIÁ (SANTA UXÍA) 677 

SAN XURXO DA MARIÑA (SAN XURXO) 427 

MARMANCÓN (SAN PEDRO) 89 

SERANTES (SAN SALVADOR) 1.885 

SANTA CECILIA DE TRASANCOS (SANTA CECILIA) 657 

MOECHE 
 

ABADE (SANTIAGO) 275 

LABACENGOS (SANTA MARÍA) 231 

SAN XURXO DE MOECHE (SAN XURXO) 243 

SAN XOÁN DE MOECHE (SAN XOÁN) 398 

SANTA CRUZ DE MOECHE (SANTA CRUZ) 156 

MUGARDOS 
 

FRANZA (SANTIAGO) 1.488 

MEÁ (SAN VICENTE) 605 

MUGARDOS (SAN XULIÁN) 2.853 

PIÑEIRO (SAN XOÁN) 471 

NARÓN 

NARÓN 33.078 

CASTRO (SANTA MARÍA) 873 

DOSO (SAN LOURENZO) 436 

SAN XIAO DE NARÓN (SAN XIAO) 957 

PEDROSO (SAN SALVADOR) 717 

SEDES (SANTO ESTEVO) 924 

TRASANCOS (SAN MATEO) 780 

O VAL (SANTA MARÍA A MAIOR) 1.809 

NEDA 

ANCA (SAN PEDRO) 591 

NEDA (SAN NICOLÁS) 1.447 

SANTA MARÍA DE NEDA (SANTA MARÍA) 3.186 
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CONCELLO PARROQUIA 
POBOACIÓN 

TOTAL 

VILADONELLE (SANTO ANDRÉ) 103 

SAN SADURNIÑO 
 

BARDAOS (SANTA MARÍA) 270 

FERREIRA (SAN PAIO) 290 

 IGREXAFEITA (SANTA MARIA) 199 

LAMAS (SAN XIAO) 498 

SANTA MARIÑA DO MONTE (SANTA MARIÑA) 346 

NARAÍO (SANTA MARÍA) 553 

SAN SADURNIÑO (SANTA MARÍA) 863 

AS SOMOZAS 

AS ENCHOUSAS (SAN PEDRO) 54 

RECEMEL (SANTA MARÍA) 410 

SEIXAS (SANTA MARÍA) 123 

AS SOMOZAS (SANTIAGO SERÉ) 624 

VALDOVIÑO 
 

LAGO (SANTIAGO) 1.113 

LOIRA (SAN PEDRO) 249 

MEIRÁS (SAN VICENTE) 1.333 

PANTÍN (SANTIAGO) 584 

O SEQUEIRO (SANTA MARÍA) 668 

VALDOVIÑO (SANTALLA) 2.290 

VILABOA (SAN VICENTE) 214 

VILARRUBE (SAN MARTIÑO) 345 

CABANAS 
 

CABANAS (SANTO ANDRÉ) 980 

IRÍS (SANTO ESTEVO) 209 

LARAXE (SAN MAMEDE) 701 

SAN MARTIÑO DE PORTO (SAN MARTIÑO) 993 

REGOELA (SAN VICENTE) 113 

SANTA CRUZ DO SALTO (SANTA CRUZ) 128 

SOASERRA (SANTA OLAIA) 170 

 

A mobilidade pode encontrarse tamén condicionada pola estructura da poboación, habendo estratos e grupos 

sociais mais propensos á utilización de medios de transporte non motorizados, por diversos motivos (idade, 

limitación nos seus recursos económicos, etc.). 

A distribución da poboación no ámbito de estudio en relación aos grandes grupos de idade é a seguinte: 

 

Pirámide de Poboación (Elaboración propia, IGE  2014) 

En canto ao parque móbil do ámbito, a seguinte táboa reflicte o grado de motorización Por ejemplo, se estudia a continuación el 

parque móvil de la comarca con el objeto de conocer el grado de motorización existente en la misma. Desde el punto de vista de 

la sostenibilidad, un índice de motorización excesivo es un indicador de congestión viaria, alta demanda de energía, elevadas 

emisiones de gases de efecto invernadero, así como de enfermedades causadas por mala calidad del aire, ruido y accidentes 

de tráfico. 

 

Parque de vehículos automóviles 

 

Ares Cedeira Fene Ferrol Moeche Mugardos Narón Neda 
San 

Sadurniño 
Somozas Valdoviño Cabanas 

Total a 31/12/2013 3353 4811 9810 45890 1202 3731 25631 4314 2719 1148 4956 2.867 

Ciclomotores 271 376 484 2012 201 313 1208 418 206 139 397 131 

Motocicletas 199 227 687 2429 48 232 1494 257 142 56 286 213 

Turismos 2650 3488 7790 37433 789 2904 20188 3085 2038 785 3698 2.124 

Furgonetas 77 210 297 1355 58 90 784 153 111 58 180 99 

Camiones 121 383 438 2095 76 153 1486 306 160 59 281 230 

Tasa motorización 
[VehL / 1.000 hab.] 

537.84 564.59 657.01 587.85 777.53 630.53 580.23 694.62 790.07 784.63 643.22 749,24 

Parque automobilístico do ámbito de estudio (Elaboración propia, DGT 2013) 
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Comparativa da tasa de motorización coa media provincial, autonómica e estatal (Elaboración propia, DGT 2013) 

2.2 MEDIO FÍSICO 

2.2.1 RELEVO 

A seguinte imaxe amosa a orografía do ámbito de estudio. Como se pode apreciar na mesma, as zonas de maior 

altitude localízanse cara ao norte e cara ás zonas interiores, así como no litoral de Ferrol.  

 

Orografía do ámbito. Elaboración propia. Fonte: Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
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2.2.2 REDE HIDROLÓXICA 

No ámbito de análise localízanse importantes cursos fluviais (Río Grande de Xubia, Río Freixeiro, río Belelle, río 

Mera,…) e outras masas de auga (encoro de As Forcadas, lagoa da Frouxeira,…). Algunhos dos principais 

sinálanse na seguinte imaxe. 

 

 

Mapa dos cursos fluviais do ámbito. Fonte: Visor Xeográfico da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DO SOLO 

A seguinte imaxe reflicte as características do solo no ámbito de análise. 

 

Río Grande de Xubia 

Río Belelle 

Lagoa da 

Frouxeira 

Encoro das 

Forcadas 

Río Freixeiro 

Rego de 

San Xurxo 

Río Mera 

Río Condomiñas 

Río das Mestas 
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2.3 MEDIO BIÓTICO 

A continuación, amósanse os diferentes espazos con algún tipo de protección, existentes no ámbito de estudio: 

 

 Espazos naturais. Elaboración propia 

 

2.4 MEDIO CULTURAL E PERCEPTUAL 

No ámbito do Estudio existen numerosos elementos catalogados dentro do Patrimonio Cultural de Galicia, tanto 

arqueolóxicos como arquitectónicos e etnográficos. 

Cabe sinalar a traza, neste territorio, de dous camiños de peregrinación: o Camiño de Santiago, que percorre os 

municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene e Cabanas; e o Camiño de San Andrés de Teixido, que percorre os 

municipios de Ferrol, Narón, Valdoviño e Cedeira. 

En relación á paisaxe, o ámbito atópase a cabalo entre dúas grandes comarcas paisaxísticas: o Golfo Ártabro 

(subcomarcas Litoral e Interior) e a Galicia Setentrional (subcomarcas Rías Altas Litorais e Rías Altas Interior).   

 
Comarcas paisaxísticas. Fonte: Xunta de Galicia 
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2.5 MARCO LEGAL E URBANÍSTICO 

A continuación se expoñen de xeito resumido os principais instrumentos de ordenación do territorio e planeamento 

urbanístico de incidencia no ámbito, cuxo ámbito de aplicación se reflicte no plano 2.3 do presente documento. 

2.5.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT) 

En desenvolvemento da Lei 10/1995 de Ordenación do Territorio de Galicia, as Directrices de Ordenación do 

Territorio (DOT), foron aprobadas segundo o Decreto 19/2011, do 10 de febreiro (DOG 22/02/2011) e inclúen 

dentro das súas determinacións  as relativas aos sistemas de transporte e a mobilidade alternativa (Bloque I, 

Apartado 4.5), establecendo o obxectivo de fomentar o uso dos modos de transporte non motorizados, 

incrementando a súa importancia no reparto modal con relación á dos modos motorizados privados. En base ao 

anterior, o presente Estudio desenvólvese en coherencia coas determinacións das DOT. 

2.5.2 PLAN TERRITORIAL INTEGRADO DE ORDENACIÓN DO LITORAL (POL) 

O Plan de Ordenación do Litoral (en adiante POL) foi aprobado definitivamente polo Decreto 20/2011, do 10 de 

febreiro (DOG 23/02/2011) e parte do ámbito de estudio está incluído no seu ámbito de incidencia, o que haberá de 

ser tido en conta tanto na redacción do Estudio como na redacción e tramitación dos proxectos derivados do 

mesmo. 

Por outra banda, cabe sinalar que o POL inclúe dentro das súas determinacións a creación da Senda dos Faros, 

que inclúe o percorrido polo litoral da comarca de Ferrol. O presente Estudio considerará a articulación desta senda 

coa rede non motorizada derivada do mesmo. 

2.5.3 PLAN DE MOBILIDADE E ORDENACIÓN VIARIA ESTRATÉXICA DE GALICIA (PLAN MOVE).  

O Plan MOVE xorde na administración autonómica como o documento básico de planificación en materia de 

estradas, en aras de resolver os problemas detectados nas infraestruturas viarias partindo das necesidades do 

territorio, e nace coa intención de establecerse como marco de referencia para o desenvolvemento das estradas de 

Galicia. 

Este Plan é o documento marco da planificación de estradas do organismo autonómico e inclúe actuacións dentro 

do ámbito de estudio.  

2.5.4 PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE ALTERNATIVA DE GALICIA (PDMAG) 

Trátase dun plan autonómico (actualmente dispoñible a versión borrador do mesmo) que pretende definir unha rede 

de vías ciclistas de ámbito interurbano e metropolitano (Rede Básica de Vías Ciclistas de Galicia) e que, ao mesmo 

tempo, estimula mediante outras medidas o uso da bicicleta e a marcha a pé, xa sexa en solitario ou en 

combinación co transporte público colectivo, pero de maneira cómoda e segura, como medios de locomoción 

alternativos ao automóbil. Inclúe unha serie de criterios e recomendacións de deseño e trazado de vías ciclistas.  

As propostas do presente Estudio desenvolveranse en consonancia co PDMAG. 

2.5.5 PLAN SECTORIAL DE APARCAMENTOS DISUASORIOS (PSAD) 

Este Plan responde á necesidade de dar resposta aos desprazamentos de entrada ás cidades no ámbito 

metropolitano, principalmente en vehículo privado, abordando a problemática que supón o seu uso indiscriminado. 

Por esta razón, o Plan pretende declarar unha calificación urbanística adecuada para o solo necesario para 

implantar aparcamentos disuasorios nas entradas ás cidades ou xunto a zonas industriais, comerciais, culturais, 

deportivas, ou onde exista un nodo de transporte público para fomentar a incorporación deste tipo de transporte aos 

hábitos de mobilidade da poboación. 

2.5.6 PLANEAMENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL  

A seguinte táboa recolle os instrumentos de planeamento vixentes ou en tramitación para cada un dos Concellos 

incluídos no ámbito de estudio: 

Concello 

Planeamiento municipal vixente Planeamiento municipal en tramitación 

Instrumento Aprobación SÍ/NON Trámites realizados 

ARES NSP (A.D. 04/12/1978) SÍ Informe previo á A.I. 2013 

CEDEIRA PXOU (A.D. 25/01/1995) SÍ Informe previo á A.I. 2010 

FENE PXOM (A.D. 23/01/2003) SÍ Informe previo á A.I. 2012 

FERROL PXOM (A.D. 28/12/2000) NON   

MOECHE NSP (A.D. 24/10/1996) SÍ Informe previo á A.I. 2012 

MUGARDOS PXOM (A.D. 19/10/1999) SÍ Informe previo á A.I. 2014 

NARÓN PXOM (A.D. 22/04/2002) SÍ 
Emitido o Documento de Referencia 
Ambiental en 2011 

NEDA NSP (A.D. 22/07/1992) SÍ Informe previo á A.I. 2014 

SAN SADURNIÑO NSP (A.D. 23/03/1992) SÍ  Aprobación Inicial (DOG 30/11/2015) 

AS SOMOZAS PXOM (A.D. 13/03/2006) NON   

VALDOVIÑO NSP (A.D. 28/10/1993) SÍ  
Emitido o Documento de Referencia 
Ambiental en 2011 



 

 

 
 

 

 

9 

Planificación de actuación de fomento da mobilidade sostible:  

sendas peatonais e/ou ciclistas na comarca de Ferrol 

 

ESTUDO DE IDENTIFICACIÓN DE SENDAS 

MEMORIA 

 

Concello 

Planeamiento municipal vixente Planeamiento municipal en tramitación 

Instrumento Aprobación SÍ/NON Trámites realizados 

CABANAS NSP (A.D. 13/11/1987) SI Aprobación Inicial (DOG 26/02/2014) 

 

2.5.7 LEXISLACIÓN SECTORIAL  

Para o desenvolvemento da actuación será de aplicación a lexislación  sectorial vixente, recollida na Estratexia 

definida a nivel autonómico. 
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3 ANÁLISE DA REDE DE MOBILIDADE NO ÁMBITO DE ESTUDO 

3.1 REDE VIARIA DE TRÁFICO RODADO 

A rede viaria do ámbito de estudio está formada principalmente por estradas de titularidade autonómica, sendo o 

resto de viario carácter provincial ou local. 

En canto á rede autonómica, pola Comarca de Ferrol discorren mais de 194 km de estradas autonómicas, 

enumeradas de seguido: 

Estrada Denominación 

AC-102 As Felgosas (AC-862) - Esteiro (AC-566) 

AC-110 As Felgosas (AC-862)- Espiñaredo (AC-861) 

AC-112 San Sadurniño (AC-862) - Castro (AC-566) 

AC-114 O Val (AC-116) - Baltar 

AC-115 Fene (N-651) - Neda (AC-862) 

AC-116 Ferrol - Valdoviño (AC-566) 

AC-117 Espiñaredo (AC-861) - Espiñaredo (AC-110) 

AC-121 As Felgueiras (AC-546) - Roxal (DP-5503) 

AC-122 Cabanas (N-651) - A Gallada (AC-133) 

AC-123 Franza (AC-133) - Ares 

AC-124 Limodre (AC-122) - Redes 

AC-125 Igrexafeita (AC-861) - Vistalegre (AC-862) 

AC-129 Rilo (AC-133) - A Barca (DP-3504) 

AC-130 Mugardos (AC-133) - Ares 

AC-131 Mugardos (AC-133) - O Baño (DP-0403) 

AC-132 A Gallada (AC-133) - O Seixo 

AC-133 Fene (N-651) - Mugardos 

AC-134 Maniños (AC-133) - Peirao de Maniños 

AC-140 Perlío - Peirao de Perlío 

AC-141 Cabanas (N-651) – A Pena (AC-564) 

AC-563 Vilar do Colo (N-651) - Lavandeira (AC-564) 

AC-564 Cabanas (AP-9) – As Pontes (AG-64) 

AC-566 Narón (AC-862) - Campo do Hospital (AC-862) 

AC-861 Vilalba (N-634) - L.P. - Igrexafeita (AG-64) 

AC-862 Ferrol (FE-14) - L.P. - San Cibrao (N-642) 

VG-1.2 Vilar do Colo (Pol. Industrial) - Mugardos 

AG-64 Ferrol (AC-116) - Vilalba (A-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rede de infraestruturas no ámbito de análise. Fonte: Plan MOVE 
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Na comarca de Ferrol o viario pódese encaixar en tres eixos, Eixo Sur, Eixo central i Eixo costeiro, dos que se fai 

unha síntese a continuación da principal rede viaria que conforma cada un deles. Así: 

EIXO SUR 

É o principal Eixo de comunicación por estrada do que dispón a comarca, atendendo ao número de viaxes e ás 

localidades que une. É o Eixo de comunicación con A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo e Norte de Portugal; 

tamén comunica coa A-6 en Cecebre e coas zonas turísticas de Miño e Sada. Pertencentes a este Eixo, os viarios 

poden subdividirse en varios grupos: 

 Autopista do Atlántico, AP-9 

Forma parte do estudo o tramo comprendido entre Cabanas – Fene - Ferrol. O seu titular é o Ministerio de 

Fomento se ben, dispón dunha concesión de explotación a compañía AUDASA. Esta estrada pertence á 

Rede de Interese Xeral do Estado (RIGE). 

 N-651 

Esta estrada subdivídese á súa vez en diferentes tramos: 

- Cabanas – Fene 

- Puente de As Pías 

- Avenida de As Pías 

- Avenida de A Gándara 

De todos eles o titular é o Ministerio de Fomento e forman parte da RIGE. 

 Estrada da Trinchera 

Sirve de comunicación entre a N-651, a Avenida de A Gándara e a AC-862 nos municipios de Ferrol e 

Narón. O Ministerio de Fomento mantén a súa titularidade. Esta estrada a pesar de non pertencer ao Eixo 

mencionado dispón dunha gran importancia conectando varios tramos de la N-651. 

EIXO CENTRAL (Ferrol – As Pontes – Vilalba – Rábade – A-6) 

É este outro Eixo moi importante que comunica a comarca de Ferrol con As Pontes, o centro de España ao conectar 

coa A-6, con Lugo e, no futuro conectará en Vilalba coa Autovía do Cantábrico. A el pertencen varios eixos que se 

enumeran e se clasifican do seguinte xeito: 

 Titularidade autonómica: 

- AG-64: Ferrol – Vilalba 

- AC-564, Cabanas (A-9)-As Pontes (AG-64) 

- AC-121, Filgueiras (AC-564)-Roxal (Deput) 

 Titularidade provincial: 

- CP-1503, Perlío (Fene) – Lavandeira (Cabanas)  

- CP-3503, Maniños – Rego da Moa (Fene) – Ponte Rego (Fene) 

- CP-5503, Mourela – Roxal (Neda) 

EIXO COSTEIRO 

Comunica Ferrol coa costa Norte da provincia de A Coruña, Mariña lucense. Estas estradas poden clasificarse do 

seguinte xeito: 

 Estrada AC-862 (autonómica; Clasificación: Primaria básica) 

Subdivídese nos seguintes treitos: 

- Treito Ferrol – Narón. Tamén coñecida por Estrada de Castela 

- Treito Narón – Xubia 

- Treito Xubia – San Sadurniño 

 Estrada AC-116 (autonómica; Clasificación: Primaria complementaria) 

Subdivídese nos seguintes treitos: 

- Treito Ferrol – Mandiá 

- Treito Mandiá – Valdoviño 

 Estrada AC-566 (autonómica; Clasificación: Primaria básica) 

Dentro de este grupo atópanse as seguintes estradas e treitos: 

- AC-566,  treitos Narón – Castro - Valdoviño 

 CP-5404, Sedes – Valdoviño (provincial; Clasificación: 1) 
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ESTRADAS LOCALES 

Dentro deste apartado englóbanse outros grupos de eixos atendendo ás relacións entre os municipios pertencentes 

á zona de estudio, é dicir, entre los municipios que forman Ferrolterra: 

 Fene – Mugardos 

Dentro de este grupo atópanse os seguintes eixos e treitos: 

- AC-133 tramo Fene – Maniños y Tramo Maniños – A Gallada  (autonómica; Clasificación: 

Secundaria) 

- CP-3501 Maniños – Limodre (provincial; Clasificación: Primaria) 

 Fene – Neda 

- AC-115, Fene (N-651)-Xubia (AC-862) (autonómica; Clasificación:  Primaria complementaria) 

 Cabanas – Mugardos - Ares 

Dentro de este grupo atópanse os seguintes eixos e treitos: 

- AC-122, Cabanas (N-651)-A Gallada (AC-133) (autonómica; Clasificación:  Secundaria) 

- AC-123, Franza (AC-133)-Ares (Deput) (autonómica; Clasificación:  Secundaria) 

- AC-124, Limodre (AC-122)-Redes (autonómica; Clasificación:  Secundaria) 

- CP-0401, Ares – Redes (provincial; Clasificación: 2) 

 Narón 

Dentro de este grupo atópanse os seguintes eixos e treitos: 

- AC-112, San Sadurniño (AC-862)-Castro (AC-566) (autonómica; Clasificación:  Secundaria) 

- CP-5401, Narón a El Val por Castro (provincial; Clasificación: 1) 

- CP-5404, Xubia – Sedes (provincial; Clasificación: 1) 

 Ferrol – praias 

Trátase de distintas estradas pertencentes á Deputación de A Coruña dentro da súa rede DIP-1: 

- CP-3603, Ferrol – Covas 

- CP-3608, Ferrol – Balón 

- CP-3607, Balón – San Jorge 

- CP-3606, San Jorge – Covas 

- CP-3612, Aneiros – A Cabana 

De xeito resumido, as principais vías de conexión entre os concellos da comarca son: 

 A autoestrada AP-9, que comunica Ferrol co sur da comarca e de aí ao Eixo Sur de Galicia (A Coruña – 

Santiago – Pontevedra – Vigo). 

 AC-116, comunica Ferrol, Narón e Valdoviño (antiga C-646) 

 AC-566, comunica Narón, Valdoviño e Cedeira  

 A autovía AG-64 comunica Ferrol cos concellos interiores da comarca, Moeche, San Sadurniño e As 

Somozas a través das estradas AC-861, AC-110 y AC-862  

 A N-651 comunica Ferrol concellos da ribeira da la ría 

 A vía rápida Ares – Mugardos, conecta Mugardos co resto de municipios 

 As estradas AC-564 e CP-1503, comunican os municipios de Cabanas, Fene, Ares, Mugardos e Ferrol con 

As Pontes 

 A estrada N-655, favorece a comunicación viaria co Porto exterior 
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TRAVESÍAS 

Descríbense no seguinte apartado os principais tramos en travesía que poden atoparse dentro da rede autonómica 

de estradas da Comarca de Ferrol. 

Na seguinte imaxe amósanse as principais travesías do ámbito: 

 
A información atópase estruturada segundo ol número de habitantes en cada travesía: 

 

Travesías de menos de 500 habitantes 

CODIGO 
ESTRADA 

REDE DENOMINACIÓN TRAVESÍA 
LONXITUDE 

TRAVESIA (Km) 

AC-102 PC PORTO DO CABO 0,48 

AC-110 PC A GARITA 0,56 

AC-110 PC AS SOMOSAS 0,92 

AC-110 PC ESPIÑAREDO 0,10 

AC-110 PC RECEMEL 0,34 

AC-110 PC REGO DE MADEIRA 0,24 

AC-112 S CARBALLO 1,47 

Travesías de menos de 500 habitantes 

CODIGO 
ESTRADA 

REDE DENOMINACIÓN TRAVESÍA 
LONXITUDE 

TRAVESIA (Km) 

AC-112 S FACÍN 0,89 

AC-112 S GÁNDARA 1,86 

AC-112 S LA CARREIRA 0,34 

AC-112 S PIÑEIRO 1,34 

AC-112 S SAN SADURNIÑO 0,61 

AC-112 S SAVIN 0,84 

AC-114 S BALTAR 0,10 

AC-114 S O VAL 0,25 

AC-116 PC CALVARIO 0,99 

AC-116 PC MEIRAS 5,20 

AC-116 PC QUINTA 1,32 

AC-116 PC VILARCORNELLE 1,91 

AC-117 S ESPIÑAREDO 1,45 

AC-121 S ROXAL 0,06 

AC-122 S A GALLADA 1,37 

AC-122 S LA FRAGA 1,28 

AC-124 S EL COTILLÓN 0,40 

AC-124 S REDES 0,40 

AC-125 S VISTALEGRE 0,07 

AC-134 S O PIQUEIRO 0,66 

AC-566 PB ARON 1,65 

AC-566 PB BONETE 5,50 

AC-566 PB CADAVAL 0,61 

AC-566 PB CAMPO DE CRUZ 0,69 

AC-566 PB CARBALLA 0,51 

AC-566 PB LATRAVE 0,63 

AC-566 PB LOBEREÑA 0,43 

AC-566 PB PANTIN 1,16 

AC-566 PB VECIÑEIRA 0,58 

AC-566 PB VILARRUBE 1,05 

AC-861 PB ESPIÑADEIRO 1,47 

AC-861 PB IGREXAFEITA 1,69 

AC-861 PB O PEREIRO 0,30 

AC-861 PB OLEIRÓN 0,89 

AC-861 PB PENA DEIRIZ 1,73 

AC-862 PB BALOCOS 0,40 

AC-862 PB BREA 0,20 

AC-862 PB IGLESIA 0,27 

AC-862 PB LAMAS 0,37 

AC-862 PB LOURIDOS 1,23 

AC-862 PB OS RAMOS 0,25 

AC-862 PB PECELLIDO 0,39 

AC-862 PB PLANTIO 0,23 

AC-862 PB SAN SATURNIÑO 1,06 

AC-862 PB VISTA ALEGRE 0,51 
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Travesías de 500 a 1.000 habitantes 

CODIGO 
ESTRADA 

REDE DENOMINACIÓN TRAVESÍA 
LONXITUDE 

TRAVESIA (Km) 

AC-115 PC OLEIRAS 0,31 

AC-122 S CABANAS 1,94 

AC-123 S FRANZA 0,12 

AC-132 S O SEIXO 1,11 

AC-566 PB GADOI 2,98 

AC-862 PB CELLEIDA 0,61 

AC-862 PB FONTE 0,18 

 

Travesías de máis de 1.000 habitantes 

CODIGO 
ESTRADA 

REDE DENOMINACIÓN TRAVESÍA 
LONXITUD 

TRAVESIA (Km) 

AC-115 PC COTO 0,46 

AC-115 PC FENE 0,97 

AC-115 PC NEDA 2,82 

AC-123 S ARES 1,11 

AC-130 S ARES 0,84 

AC-130 S MUGARDOS 0,79 

AC-131 S MUGARDOS 1,32 

AC-133 S FENE 0,10 

AC-133 S MUGARDOS 0,95 

AC-140 S PERLÍO 0,85 

AC-566 PB MIRAVILLA 2,66 

AC-566 PB NARON 1,12 

AC-862 PB FERROL 8,31 

 

En resumo, na Comarca de Ferrol atopamos un total de 78,8 quilómetros de travesías en estradas autonómicas 

estruturados en 49 km con menos de 500 habitantes, 7 quilómetros de travesías de entre 500 y 1.000 habitantes,e ó 

redor de 22 quilómetros de travesías en núcleos de más de 1.000 habitantes. 

Como xa se mencionou anteriormente, a comarca de Ferrol ten ao redor de 194 km de rede autonómica, polo que o 

40% de esta rede son travesías. 

3.1.1.1 TRÁFICO 

Os datos de tráfico publicados na Memoria de Aforos da Rede Autonómica de Galicia axudará a visualizar 

aquelas estradas con maior circulación de vehículos e que se ben das análises que se realicen se detecta a 

existencia de tráfico peonil ou ciclista, fará que sexa primordial a actuación dunha senda para separar os tipos de 

tráfico e aumentar la seguridade viaria na estrada:  

Id Estrada Denominación IMD (veh/día) 

1 AC-102 As Felgosas (AC-862) - Esteiro (AC-566) 1.052 

2 AC-110 As Felgosas (AC-862)- Espiñaredo (AC-861) <1.500 / 1.500 – 3.000 

3 AC-112 San Sadurniño (AC-862) - Castro (AC-566) <1.500 

4 AC-114 O Val (AC-116) - Baltar <1.500 

5 AC-115 Fene (N-651) - Neda (AC-862) 8.851 

7 AC-116 Ferrol - Valdoviño (AC-566) 5.000-10.000 

8 AC-117 Espiñaredo (AC-861) - Espiñaredo (AC-110) <1.500 

9 AC-121 As Felgueiras (AC-546) - Roxal (DP-5503) <1.500 

10 AC-122 Cabanas (N-651) - A Gallada (AC-133) 3.000 – 5.000 

11 AC-123 Franza (AC-133) - Ares 5.000 – 10.000 

12 AC-124 Limodre (AC-122) - Redes <1.500 

13 AC-125 Igrexafeita (AC-861) - Vistalegre (AC-862) <1.500 

14 AC-129 Rilo (AC-133) - A Barca (DP-3504) <1.500 

15 AC-130 Mugardos (AC-133) - Ares <1.500 

16 AC-131 Mugardos (AC-133) - O Baño (DP-0403) <1.500 

17 AC-132 A Gallada (AC-133) - O Seixo <1.500 

18 AC-133 Fene (N-651) - Mugardos 3.000 – 5.000 / 5.000 – 10.000 

19 AC-134 Maniños (AC-133) - Peirao de Maniños <1.500 

20 AC-140 Perlío - Peirao de Perlío <1.500 

21 AC-563 Vilar do Colo (N-651) - Lavandeira (AC-564) <1.500 

22 AC-566 Narón (AC-862) - Campo do Hospital (AC-862) <1.500 / 3.000 – 5.000 / 5.000 – 10.000 

23 AC-861 Vilalba (N-634) - L.P. - Igrexafeita (AG-64) <1.500 

24 AC-862 Ferrol (FE-14) - L.P. - San Cibrao (N-642) 
1.500 – 3.000 / 3.000 – 5.000 / 5.000 – 10.000 / 

10.000 – 15.000 

25 VG-1.2 Vilar do Colo (Pol. Industrial) - Mugardos 6.777 

26 AG-64 Ferrol (AC-116) - Vilalba (A-8) 10.998 / 5.920 / 5.507 
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Imaxe: Mapa de aforos 2013 

Os principais Eixos en canto a tráfico de vehículos no el ámbito son: 

AC-115  AC-116  AC-123  AC-133  AC-566  AC-862 

Ademais, os datos de tráfico proporcionarán información valiosa á hora de definir o tipo de solución máis axeitada 

en cada actuación proposta. En xeral, a maior intensidade e velocidade del tráfico motorizado será recomendable 

dotar á senda dunha maior segregación do ciclista e o peón. Deste xeito contribúese á mellora da seguridade viaria, 

ao mesmo tempo que se palía o efecto negativo, palpable nas vías de intensidades elevadas, da contaminación 

acústica e atmosférica, facendo mais atractivo e confortable o uso da senda. 

Por último, o estudio das intensidades de tráfico permitirá tamén coñecer a demanda de transporte no vehículo 

privado e o nivel de servizo existente na rede de estradas. Tamén poderán estimarse as posibilidades reais de 

traspase modal cara a modos más eficientes, que axuden a combater as debilidades na rede circulatoria actual 

como, por exemplo, os escenarios de conxestión en los accesos a áreas industriais e/ou comerciais. 

 

3.1.1.2 ACCIDENTES REXISTRADOS 

A través da Memoria de Seguridade Viaria das estradas autonómicas publicada pola Xunta de Galicia e dos datos 

brutos de accidentalidade rexistrados nas mesmas, poderase identificar aquelas vías nas que se produzan maior 

número de accidentes, así como a tipoloxía do mesmo, atropelos, colisións, etc., do cal se extraen conclusións 

tamén sobre a necesidade de incluír elementos separadores de tráficos como son as sendas ou os carrís bici. 

A información recopilada neste senso reflíctese gráficamente nos planos do presente documento. 

3.2 TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAXEIROS 

3.2.1 BUS 

Con respecto ao transporte colectivo de pasaxeiros no interior da comarca, xestionado por diferentes compañías, 

Ferrol dispón de varias liñas ao longo do seu núcleo urbano, unha das cales  continúa cara aos núcleos urbanos de 

Narón e Neda ao longo das estradas AC-862 e AC-115. 

Existen tamén liñas de transporte colectivo de pasaxeiros entre os principais núcleos de poboación, a maior parte ao 

longo das estradas da rede autonómica. Con carácter xeral, pódese dicir que as frecuencias deste servizo son 

baixas, con algunhas excepcións, como a liña que conecta Ferrol e Narón con Ares e Mugardos. 

3.2.2 TREN 

A liña de FEVE Ferrol – Oviedo - Gijón percorre os Concellos de Ferrol, Narón, San Sadurniño e Moeche, con cinco 

servizos diarios. Esta rede conta con 16 apeadoiros ademais da estación de Ferrol, os cales non sempre están 

dotados dun axeitado acceso non motorizado desde os núcleos de poboación do entorno.  

Por outra banda, a liña de media distancia Ferrol – A Coruña, comunica o primeiro con Neda, Fene, Mugardos e 

Cabanas. Esta rede conta con 5 apeadoiros e ofrece 3 servizos diarios. 

3.3 REDE CICLISTA 

No ámbito de estudio atópanse os seguintes itinerarios ciclistas específicos: 

 Carril bici do núcleo urbano de Ferrol, que percorre o litoral dos barrios de Caranza e Esteiro. Tamén existe 

un tramo no bordo litoral de A Malata, onde se localizan os equipamentos deportivos mais importantes da 

cidade. Cabe destacar que ambos itinerarios non están conectados actualmente. 

 Carril bici do Concello de Narón, ao longo de diferentes tramos do seu paseo marítimo en torno á Ría de 

Ferrol, se ben non dispón de continuidade ao longo da cidade. 
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Ambas infraestruturas localízanse nos núcleos urbanos, de xeito que poden responder á demanda de viaxes 

cotiáns, se ben a súa descontinuidade merma en certa medida a súa funcionalidade. 

Neste senso, cabe destacar que ambas cidades teñen planificada unha rede ciclista. Ferrol no se Plan de 

Mobilidade Urbana Sostenible e Narón no seu Plan de Mobilidade Ciclista. 

Ademais dos anteriores, existen na comarca outras rutas de carácter recreativo ou deportivo frecuentadas por 

ciclistas. A maior parte destes itinerarios non dispoñen de carril específico, salvo os seguintes: 

 Carril bici ao longo da estrada provincial DP-3606, na periferia de Ferrol, que percorre o bordo litoral da 

zona de Cobas. 

 Cerca do anterior, aínda que non conectado co mesmo, Ferrol dispón dun carril bici no entorno da praia de 

Doniños, que actualmente presenta un importante grado de deterioro. 

3.4 REDE PEONIL 

A rede peonil se concentra nos núcleos de poboación.  As principais estradas de comunicación entre os mesmos, 

que pertencen á rede autonómica, dispoñen de tramos peonís no entorno dos núcleos que frecuentemente carecen 

de continuidade ao longo do resto da estrada. 

Por outra banda, existe unha grande densidade de rutas peonís de carácter deportivo ou recreativo, de interese 

patrimonial e medioambiental, sobre todo pola costa e no entorno dos cursos fluviais.  

Dentro das anteriores cabe destacar, así mesmo, as rutas de peregrinación de Santo André de Teixido e de 

Santiago de Compostela, que percorren varios termos municipais. 

3.5 DEMANDAS DE MOBILIDADE NON MOTORIZADA NO ÁMBITO MUNICIPAL 

No marco da análise da mobilidade non motorizada no ámbito de estudo, co obxecto de coñecer as demandas 

específicas da poboación a través da administración local como entidade representante da mesma, solicitouse a 

todos os Concellos incluídos no ámbito a documentación e observacións oportunas, así como posibles itinerarios a 

ter en conta no marco do presente estudio. 

Asimesmo e co mesmo obxectivo, mantivéronse reunións con representantes dos mesmos. 

As respostas dos Concellos e as demandas específicas transmitidas polos representantes dos mesmos se achegan 

como anexo á presente Memoria. 
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4 METODOLOXÍA DE ANÁLISE 

4.1 DESCRICIÓN DO ANÁLISE MULTICRITERIO 

Para determinar o nivel de cumprimento dos obxectivos definiuse unha análise multicriterio, que permite abordar o 

proceso de decisión mediante a súa fragmentación analítica en problemas máis pequenos, identificando un 

conxunto de aspectos concretos, considerados relevantes, sobre os cales se poden realizar medicións que sirvan 

para establecer preferencias. 

A metodoloxía proposta parte dunha primeira división en criterios, entendidos como enfoques ou aspectos xerais, 

desde os cales se avalía a aptitude dun proxecto para satisfacer os obxectivos establecidos. 

Estes criterios agrupan parámetros, que poden ser entendidos como subcriterios de carácter máis concreto e que 

serán avaliables desde un punto de vista cuantitativo ou cualitativo.  

Por último, a avaliación dos devanditos parámetros esixe a identificación dun indicador ou variable concreta (ou un 

conxunto de variables no caso dos denominados parámetros compostos) que é obxecto de medición directa. 

Así, o problema decisorio queda dividido en catro grandes criterios que agrupan, en total, un conxunto de nove 

parámetros: 

O criterio de demanda social engloba os parámetros que promoven a potenciación daquelas propostas que maior 

número de persoas consigan beneficiar, que mellor cobren as demandas específicas expostas polos diferentes 

axentes consultados e que melloren a seguridade viaria da rede autonómica de Galicia. 

O criterio ambiental serve para avaliar en que medida os diferentes proxectos conseguirán un impacto positivo a 

nivel ambiental, centrándose na contaminación atmosférica e a loita contra o cambio climático (pegada de carbono). 

Ambos os aspectos poden ser estudados conxuntamente a través da estimación de emisións de CO2 evitadas 

grazas ao fenómeno de transferencia modal. 

O criterio de idoneidade agrupa factores propios de cada itinerario e a súa contorna. É unha maneira indirecta de 

caracterizar a predisposición que os potenciais usuarios terán a utilizar o itinerario con frecuencia, isto é, o atractivo 

intrínseco do itinerario (ou, visto doutra maneira, a ausencia de características e/ou elementos disuasorios). 

O criterio integrador ten como fin introducir no modelo de decisión a idea de impulsar definitivamente un sistema 

articulado de mobilidade sustentable, en lugar de xerar tramos illados de mobilidade non motorizada.  

 

CRITERIOS PARÁMETROS INDICADORES 

DEMANDA SOCIAL 

Masa de poboación 

potencialmente beneficiada 
Poboación dos núcleos en torno a cada tramo  

Satisfacción da demanda 

específica 

Coincidencia coas demandas específicas expostas polos 

Concellos 

Mellora da seguridade viaria Nº de accidentes con peóns e ciclistas (2010-2014) 

AMBIENTAL 
Redución de toneladas 

emitidas de CO2 

Toneladas de CO2 reducidas/ano.  

Calculado a partir de un modelo de mobilidade non 

motorizada que analiza: 

- Focos orixe - destino no área de influenza das 

estradas autonómicas 

- Factores de emisión de CO2 en función do tipo de 

tráfico 

IDONEIDADE DO TRAZADO 

Pendente media do tramo Pendente media  

Clima (choiva, vento, 

temperatura) 

Zona climática segundo a clasificación establecida no Plan 

de Mobilidade Alternativa de Galicia (PMAG) 

Barreiras 
Número de interseccións e enlaces significativos existentes 

no tramo 

Contaminación acústica e 

atmosférica 
IMD, ponderando a porcentaxe de pesados 

INTEGRADOR  
Conectividade coa rede non 

motorizada existente 

Conexión do tramo con redes: peonil, ciclista, recreativa ou 

histórica 

 

Cada un dos parámetros de cada indicador descríbese no apartado 5.2 da presente memoria. 

4.2 PONDERACIÓN DE CRITERIOS E PARÁMETROS 

Desde un punto de vista analítico, o resultado fundamental da análise multicriterio é unha lista ordenada de 

alternativas, en función do seu maior a menor potencial en relación ao obxectivo estratéxico establecido. Este 

interese ou nivel de cumprimento de obxectivos materialízase, na metodoloxía multicriterio proposta para este 

proxecto, nunha nota global calculada a partir da valoración de todas as alternativas fronte a todos os parámetros 

considerados. 

As valoracións obtidas para cada tramo en relación aos diferentes parámetros non se agrupan directamente pois a 

relevancia destes non é a mesma. Cada tramo obtén entón unha puntuación global que é o resultado de sumar os 

produtos das puntuacións correspondentes a cada parámetro polo peso atribuído a cada parámetro.  

Dada a importancia que os pesos asignados teñen sobre los resultados do análise, enténdese que o método 

adoptado para a determinación daqueles ten tamén unha importancia crítica. Neste senso, o equipo consultor 
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decidiu calcular ditos pesos a partir da aplicación de comparacións por pares seguindo o método AHP (Analytic 

hierarchy process). 

O seguinte esquema reflicte o peso global de cada un dos parámetros analizados para a determinación da 

potencialidade dos tramos como sendas de mobilidade non motorizada. 

 

4.3 PRETRATAMENTO DE DATOS  

A avaliación das alternativas baixo os parámetros enunciados implicou un esforzo por parte do equipo consultor 

para adecuar os diferentes datos de entrada ao seu emprego automatizado en procesos de análise mediante 

ferramentas SIG. 

Partindo da información de distintas fontes (EIEL, GIS XUNTA, PLAN MOVE, CATASTRO, IGE,…) elaborouse un 

conxunto de datos específico para a análise descrita. 

 ESTRADAS: a partir da cartografía GIS da Xunta de Galicia, en primeiro lugar, co obxectivo de non perder 

precisión á hora de analizar os itinerarios, levouse a cabo unha desagregación da rede  en tramos de 

lonxitude inferior a 2,5 km.  

A continuación volcáronse sobre cada un deses tramos os datos necesarios para a súa análise (pendente, 

velocidade, accidentes, barreiras, IMD, masa de poboación no seu entorno, viaxes xerados polos focos do 

seu entorno,…). 

 NÚCLEOS DE POBOACIÓN: a partir dos datos da EIEL fíxose o esforzo de desagregar eses datos para 

afinar o número de habitantes relacionado directamente coa análise obxecto de estudio. 

 FOCOS ORIXE-DESTINO: a partir do inventario da EIEL, actualizáronse informacións acerca dos 

equipamentos existentes e complementáronse outras novas (áreas de traballo, áreas residenciais, áreas 

recreativas). 

A continuación, estes focos xerarquizáronse en base ás seguintes categorías: 

- Docentes 

- Deportivos 

- Culturais 

- Sanitarios e asistenciais 

- Administrativos 

- Áreas de traballo 

- Áreas residenciais 

- Áreas comerciais 

- Áreas recreativas 

A partir desa primeira xerarquización, caracterizáronse en termos de mobilidade, analizando a súa 

capacidade atractora ou xeradora de mobilidade de peóns e ciclistas, en función de parámetros como: o 

seu ámbito de influencia, os seus usuarios potenciais, a frecuencia das viaxes ou a distancia percorrida. 

4.4 DETERMINACIÓN DO ÁREA DE INFLUENCIA  

Mediante o emprego de ferramentas SIG púidose analizar a área de influencia da rede autonómica en 

relación ós focos orixe - destino, tendo en conta a súa conectividade xeográfica. 

A partir desa análise, considerouse unha área de influencia da rede autonómica de 1km a cada lado da 

mesma, entendendo que para distancias maiores o uso da vía vólvese máis improbable e menos útil por 

diferentes motivos: só unha pequena parte da viaxe realizaríase na nova senda, aumenta a probabilidade 

de que exista outro trazado alternativo máis atractivo (máis curto). 

Como resultado, a área de estudo do presente documento contén ao redor de 750  focos ademais dos 

propios núcleos poboacionais.  
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4.5 RATIOS CONSIDERADOS 

Cabe sinalar que para a elaboración do modelo de mobilidade se consideraron as seguintes ratio de consenso nas 

fontes bibliográficas consultadas para a elaboración do estudio: 

 Características dos itinerarios peonís: 

 

Distancia Lonxitude Velocidade  Tempo de desprazamento Frecuencia 

Corta 300m < 1km 

5km/h 

3,6 < 12m Cotián 

Media >1km <2,5km > 12 < 30m Esporádico 

Larga >2,5km > 30m Recreativo 

 

 

Potencialidade para o peón Pendente lonxitudinal do itinerario 

Moi adecuado < o = 2% 

Adecuado > 2% < 4% 

Apto (accesible) 4 < o = 6% 

 

 

 Características dos itinerarios ciclistas: 

 

Distancia Lonxitude Velocidade  Tempo de desprazamento Frecuencia 

Corta <4km 

15km/h 

< o = 15m Cotián 

Media >4km <7km > 15 < 30m Esporádico 

Larga >7km >30m Recreativo 

 

 

Potencialidade para o ciclista Pendente lonxitudinal do itinerario 

Moi adecuado < o = 3% 

Adecuado >3%<6% 

Apto con limitación de lonxitude (*) 
250m para 6% y 90m para 8% 

> 6%<8% 

 

 Dado que o obxectivo da actuación é fomentar os desprazamentos non motorizados en detrimento do uso 

do coche, enténdese que os desprazamentos a pé ou en bicicleta de carácter deportivo ou recreativo (que 

impliquen máis de 30m) estarían fóra de consideración para o obxectivo principal do traballo, aínda que 

podan ser tidos en conta de xeito transversal. 

4.6 FACTORES DE EXCLUSIÓN 

No marco do presente estudio, en base aos obxectivos citados, definíronse tres factores de exclusión previa de 

tramos da rede de estradas: 

  Factor de permeabilidade territorial: partindo dunha xerarquización viaria previa, identificáronse as 

estradas que constitúen os grandes eixos viarios do ámbito de análise, nas que se considera inadecuada a 

potenciación de itinerarios non motorizados.  

Estas estradas son: 

VG-1.2 Vilar do Colo (Pol. Industrial) - Mugardos 

AG-64 Ferrol (AC-116) - Vilalba (A-8) 

AC-564 Cabanas (AP-9) – As Pontes (AG-64) 

 

 Factor de escala de análise de mobilidade: excluíronse os tramos de viarios autonómicos incluídos nos 

núcleos urbanos das grandes cidades da comarca (Ferrol e Narón), entendendo que estes ámbitos 

haberán de ser obxecto dunha planificación conxunta de mobilidade sustentable a escala urbana. 

As estradas que responden a este condicionante son: 

AC-566 Narón (AC-862) - Campo do Hospital (AC-862) 

AC-862 Ferrol (FE-14) - L.P. - San Cibrao (N-642) 

 

 Factor de trazado: excluíronse aqueles tramos cuxa pendente media é maior do 5%, considerándoos 

pouco adecuados para o desenvolvemento de itinerarios non motorizados para dar resposta a 

desprazamentos de carácter cotián ou frecuente. 



 

 

 
 

 

 

- 20 - 

Planificación de actuación de fomento da mobilidade sostible:  

sendas peonís e/ou ciclistas na comarca de Ferrol 

 

ESTUDO DE IDENTIFICACIÓN DE SENDAS 

MEMORIA 

 

5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

5.1 CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 

As actuacións identificadas no presente estudio haberán de responder os obxectivos de fomento da mobilidade 

sostible que procuran as iniciativas do Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Neste senso, elaborouse unha análise multicriterio enfocada a dar unha resposta funcional a desprazamentos de 

tipo cotián ou frecuente, que posibiliten unha transferencia modal (a pé ou en bici en detrimento do uso do 

coche) que contribúa á redución de emisións de CO2. 

5.2 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 

5.2.1 MASA DE POBOACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIADA 

Defínese a poboación potencialmente beneficiada por un itinerario como o conxunto de persoas susceptibles de 

realizar viaxes a pé ou en bicicleta utilizando devandito itinerario como alternativa ao vehículo motorizado. 

Enténdese, por tanto, que baixo este punto de vista o beneficio está asociado ao uso e goce da nova infraestrutura. 

Definiuse como indicador deste parámetro o número de usuarios potenciais de cada tramo. A estimación deste 

indicador levouse a cabo mediante o emprego de ferramentas GIS, partindo da información recompilada e 

analizada. 

5.2.2 SATISFACCIÓN DE DEMANDAS ESPECÍFICAS 

Este parámetro ten como obxectivo potenciar aqueles itinerarios que logran satisfacer as demandas específicas 

expresadas polas entidades públicas representantes da poboación, consultadas durante a realización deste 

estudio. 

5.2.3 MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA 

Este parámetro ten como obxectivo fundamental valorar en que medida un itinerario determinado é capaz de 

mellorar a seguridade viaria na rede e minimizar o risco de accidentes, dada a problemática de coexistencia de 

tráfico rodado co tráfico peonil e/ou ciclista. 

Para a análise do potencial de sendas ciclistas e sendas peonís baixo este parámetro escolléronse como 

indicadores únicos, respectivamente, o número de atropelos a ciclistas e a peóns rexistrados no período 2010-

2014 por tramo de rede estudado. Os datos de entrada foron facilitados pola Axencia Galega de Infraestruturas.  

Enténdese, neste sentido, que canto máis grave é a situación, maior é o interese en ofrecer unha solución. Isto 

explica por qué os tramos que rexistran un maior número de accidentes son os que conseguen as notas máis altas 

neste parámetro. 

Finalmente, cabe destacar que esta metodoloxía de cálculo require un traballo previo de tratamento e 

xeorreferenciación adecuada dos datos de atropelos e accidentes (asociación a unha capa de rede). 

5.2.4 REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE CO2 

Este parámetro ambiental ten como obxectivo introducir no modelo de decisión o obxectivo estratéxico de 

preservación do medio ambiente e loita contra o cambio climático. O indicador escollido para este parámetro é, 

consecuentemente, a cantidade estimada de toneladas de CO2 que deixarán de emitirse grazas á nova 

infraestrutura. 

A metodoloxía de cálculo deste parámetro baséase no emprego de cocientes, factores de uso e ferramentas SIG 

para a estimación do número de viaxes que cada itinerario podería chegar a captar (transferencia modal) cada ano, 

a partir da información recompilada e analizada. Para elo o equipo consultor definiu un modelo de análise de 

mobilidade que abarca a caracterización do tipo de viaxe, a capacidade de atracción ou xeración dos focos, a 

localización dos potenciais usuarios da rede non motorizada, etc. 

Unha vez estimado o volume de viaxes captadas, a redución de emisións calcúlase tomando en consideración a 

distancia media que se percorreu en coche de non captarse cada un desas viaxes. Ao multiplicar dita distancia 

media (km) por un factor de emisión xeral (g de CO2/km) pódese estimar a redución individual conseguida en cada 

viaxe.  

Dado que é razoable asumir un parque de vehículos homoxéneo na comarca de Ferrol, a precisión do factor de 

emisión será relevante soamente ao introducir variacións en función do réxime de tráfico asociado a cada viaxe 

(urbano ou fluído). 

Estimados o número, tipoloxía e frecuencia das viaxes, así como os factores de emisión asociados (dependen do 

tramo de rede asociado á nova infraestrutura), é posible calcular o total de toneladas de CO2 que se deixarían de 

emitir á atmosfera grazas á actuación estudada.  

Aínda que a metodoloxía para aplicar é exactamente a mesma tanto para o caso peonil como para o caso ciclista, 

os valores dos factores de comportamento e distancia media das viaxes captadas son diferentes. En consecuencia, 

a redución de CO2 estimada tamén será, en xeral, diferente. 
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5.2.5 CONECTIVIDADE CON REDES PEONÍS E CICLISTAS EXISTENTES 

Este parámetro está aliñado co obxectivo estratéxico de promover un modelo de mobilidade sustentable como un 

sistema articulado ao longo do territorio. Ten como fin valorar en que medida os novos itinerarios están 

conectados (ou poderían conectarse facilmente) con outras redes non motorizadas xa existentes. 

En definitiva, pódese afirmar que, máis aló da satisfacción de demandas locais de mobilidade, resultarán aínda máis 

atractivos aqueles itinerarios que poidan conectarse no futuro con redes non motorizadas xa existentes ou previstas, 

así como camiños históricos, como o Camiño de Santiago ou o Camiño de San Andrés de Teixido. 

5.2.6 PENDENTE MEDIA DO TRAMO 

A proposta de tramos que permitan cumprir co obxectivo estratéxico de satisfacer as demandas de mobilidade 

require ter en conta non soamente a existencia das devanditas demandas, senón tamén a idoneidade práctica dos 

devanditos tramos á hora de ofrecer unha alternativa de interese aos seus potenciais beneficiarios. 

É posible atopar estudos e guías publicadas en España, así como noutros países de referencia a nivel de 

mobilidade sustentable, que analizan como a dureza do trazado afecta á predisposición dun usuario medio a utilizar 

a devandita ruta. Obsérvese que o concepto de usuario medio pon o foco de atención na transferencia modal e non 

na práctica deportiva. 

A partir da bibliografía consultada establecéronse as bases para utilizar a pendente media do tramo como indicador 

deste parámetro do criterio de idoneidade.  

A nota obtida por un itinerario será menor canto maior sexa a pendente media, por considerarse esta 

característica como un elemento disuasorio ou de incomodidade para un usuario medio. 

5.2.7 CLIMA DA ZONA 

Pola súa influencia na predisposición dos habitantes dunha rexión para utilizar medios de transporte non 

motorizados, os parámetros climatolóxicos son sempre considerados nos estudos e análises de aceptación de 

novas rutas peonís ciclistas. 

A pesar de que todo o noroeste de Galicia ten un clima pouco favorable, é posible establecer diferentes zonas 

dentro da comarca de Ferrol en función das súas condicións climatolóxicas ao longo do ano (tendo en conta 

parámetros como o vento, a temperatura mínima e as precipitacións). Esta zonificación foi establecida no Plan 

Director de Mobilidade Alternativa de Galicia (PMAG), polo que o presente Estudio adoptou os valores establecidos 

no mesmo. 

5.2.8 BARREIRAS ATRAVESADAS 

As barreiras artificiais ao longo dun trazado (por exemplo cruces, nodos e rotondas) deben ser tidas en conta á hora 

de avaliar a idoneidade dun itinerario pois diminúen o atractivo que devandito trazado xera nos usuarios potenciais. 

Estableceuse como indicador deste parámetro o número de barreiras (principais interseccións ou similares) 

atravesadas ao longo do mesmo.  

5.2.9 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA E ATMOSFÉRICA 

Este parámetro introduce no modelo de decisión como os niveis de contaminación acústica e atmosférica afectan o 

potencial de cada itinerario á hora de captar máis ou menos viaxes. Enténdese que, canto maior é o nivel de ruído e 

a percepción de contaminación do aire, menor é o interese xerado nos posibles usuarios da senda. 

Utilizando como dato de partida a intensidade media diaria (IMD, medida en vehículos/día) dos tramos da rede 

autonómica de Galicia, así como a porcentaxe de vehículos pesados, estableceuse como indicador o número de 

vehículos non pesados equivalente. O obxectivo é dispoñer dun único indicador que teña en conta a proporción real 

de vehículos pesados. Enténdese que para un mesmo volume de tráfico, unha maior porcentaxe de vehículos 

pesados implicará unha maior contaminación atmosférica e acústica. 

Para obter este indicador unificado, o equipo consultor ha realizado previamente unha análise do problema para 

estimar un factor de penalización de pesados. Para a devandita estimación debe terse en conta a diferenza 

existente entre os factores de emisión de CO2 empregados no modelado de transporte de pasaxeiros (véxase a 

metodoloxía de cálculo do parámetro de redución de CO2) fronte aos factores medios empregados habitualmente no 

modelado de transporte de carga por estrada. 

Por outra banda, o equipo consultor levou a cabo unha serie de modelizacións acústicas sinxelas co programa 

Cadna/A para obter unha estimación da diferenza existente na contaminación acústica debido a cambios no índice 

de vehículos pesados, mantendo constantes o resto de parámetros de entrada (tipo de pavimento, ancho de 

calzada, lonxitude do tramo, obstáculos sonoros, etc). 

6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

O resultado obtido a partir da análise multicriterio descrito consiste nunha puntuación do potencial global de toda a 

rede autonómica de estradas no ámbito de estudo, que se traduce en tres niveis para cada unha das modalidades 

(peonil e ciclista): alto, medio e baixo. 
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A partires da análise dos resultados obtidos, extraéronse as seguintes conclusións: 

 Se ben o obxecto do presente estudio é a identificación de sendas peonís e ciclistas que contribúan a 

fomentar a mobilidade sostible a través da transferencia modal, considérase oportuno reflectir na 

planificación a articulación destas sendas coas de natureza recreativa ou deportiva, así como cos camiños 

de peregrinación (San Andrés de Teixido e Santiago de Compostela) existentes no ámbito, co obxecto de 

fomentar a formación dunha rede non motorizada articulada ao longo do territorio de análise. 

Por outra banda, no marco do estudio detectouse a necesidade de algunhas actuacións de seguridade 

viaria que tamén se incluíron na rede planificada. Trátase de actuacións de alcance municipal, no entorno 

dos principais núcleos poboacionais, que se ben non implican unha transformación modal relevante a 

escala comarcal, contribúen a mellorar en termos de seguridade a mobilidade non motorizada. 

Polo tanto, á rede non motorizada planificada abarca as seguintes xerarquías: 

- Rede principal e rede complementaria (EN, EC, ES / RC): trátase dos itinerarios con potencial 

para fomentar a transferencia modal, minimizando o uso do coche en favor dos desprazamentos a 

pé ou en bicicleta.  

- Rede recreativa ou deportiva (RR): trátase de itinerarios asociados ao tempo de ocio, lecer ou 

deporte que, mediante a súa articulación coa rede principal e complementaria, contribúen á 

formación dun sistema territorial de mobilidade non motorizada ao longo do territorio de análise. 

Os itinerarios propostos dentro desta categoría haberán de entenderse como orientativos, toda 

vez que o seu encaixe dependerá da análise en detalle do percorrido. 

Dentro desta xerarquía cabe diferenciar os camiños de peregrinación existentes (San Andrés e 

Santiago de Compostela)  

- Actuacións de seguridade viaria (ASV): intervencións puntuais na rede de estradas no entorno 

de núcleos poboacionais que demandan un espazo de circulación non motorizada ao longo das 

mesmas para dar resposta a desprazamentos habituais, tanto de carácter cotián coma recreativo. 

 A rede principal pode articularse en tres grandes eixos: o eixo Norte (Ferrol-Narón-Valdoviño), o eixo 

central (Ferrol-Narón-Neda-Fene) e o eixo sur (Fene-Ares-Mugardos). 

O eixo norte (EN) comunica os núcleos urbanos de Ferrol e Narón coas áreas industriais da periferia e cos 

núcleos rurais de Narón. Cara ao norte, este eixo articula os principais núcleos de poboación do Concello 

de Valdoviño. Ademais do anterior, na época estival, este eixo posibilita a comunicación non motorizada 

cos principais espazos de interese medioambiental e recreativo da zona (as praias, os espazos naturais da 

costa,…) 

O eixo central (EC) correspóndese co anel proposto en torno á Ría de Ferrol, entre a ponte de As Pías e a 

Ponte de Xubia, ao longo da costa dos núcleos urbanos de Ferrol, Narón, Neda e Fene.   

O eixo sur (ES) comunica os principais núcleos de poboación de Fene, Mugardos e Ares e cos espazos de 

lecer do sur da comarca. 

Estes eixos conforman a rede de mobilidade non motorizada principal proposta.  

Ademais da anterior, defínese unha rede complementaria (RC), formada polos itinerarios que articulan a 

principal con outros núcleos poboacionais relevantes do seu entorno. 

 Á vista da densidade dos potenciais fluxos non motorizados e dos condicionantes espaciais existentes 

proponse, con carácter xeral, a materialización da rede mediante sendas mixtas nas que convivan as 

circulacións peonil e ciclista. 

Neste senso, con carácter xeral, a rede principal proposta dispón de espazos para a circulación peonil pero 

para responder axeitadamente á circulación ciclista necesita intervencións coma as seguintes: 

- Incremento da largura do itinerario na medida do posible, para favorecer a convivencia de peóns e 

ciclistas. 

- Adecuación da pavimentación para a circulación non só peonil senón tamén ciclista. 

- Homoxeneización de criterios ao longo da rede, que favorezan a identificación da mesma polos 

seus potenciais usuarios. Estes criterios haberán de abordar o encaixe da súa rasante, a 

separación da calzada, o acabado da pavimentación, etc. 

As actuacións derivadas da planificación descrita recóllense no Anexo á presente Memoria. 

7 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS 

Os criterios de priorización das actuacións son os seguintes: 

 Potencialidade con base nos criterios de localización 

 Dispoñibilidade dos terreos 

 Custo de inversión 

Neste senso, priorízanse aquelas actuacións que obtiveron unha mellor puntuación na análise previa do seu 

potencial e, ao mesmo tempo, aquelas cos mínimos condicionantes espaciais e de complexidade técnica. 

Así mesmo, prestouse especial atención a aqueles tramos que actualmente carecen de espazos para a circulación 

non motorizada e que precisan dos mesmos para aportar continuidade a itinerarios existentes. 
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8 PROPOSTA DE ACTUACIÓNS A EXECUTAR 

En base aos criterios descritos, definíronse as actuacións propostas, así como a inversión económica estimada para 

a execución das mesmas. 

Neste senso, todas as actuacións propostas obtiveron puntuacións de potencial global alto e atópanse dentro das 

demandas específicas veciñais que as administracións locais transmitiron á AXI durante o desenvolvemento do 

estudio.  

Estas actuacións seleccionáronse en resposta ás demandas de maior potencial global, partindo do obxectivo de 

acometer os tramos deses eixos que actualmente non dispoñen de espazos axeitados para a circulación non 

motorizada, coa intención de aportar continuidade aos itinerarios existentes. 

Para a valoración económica estimada considerouse unha franxa de intervención duns 4m de largura, tendo en 

conta movementos de terra, demolicións de firmes existentes, execución das redes de servizos de saneamento e 

alumeado, pavimentacións e reposicións puntuais do firme e execución dos separadores entre a senda e a calzada. 

Cabe sinalar que se trata dunha aproximación, dunha orde de magnitude que se concretará durante a elaboración 

dos proxectos técnicos á vista dos condicionantes en detalle de cada unha das actuacións. 

As actuacións propostas recóllense nos Anexos á presente Memoria. 
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REDE CÓDIGO   DENOMINACIÓN CONCELLO 
ESTRADA  
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LONXITUDE 
(km) 

ACTUACIÓN PROPOSTA ESTADO 
CUSTO 

ESTIMADO 
PRIORIDADE 
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EN_00 EIXO NORTE. TRAMO: NÚCLEO URBANO NARÓN 
Viales del núcleo 

urbano 
  

Planificación Urbana de Movilidad Sostenible, identificando os itinerarios peoniles e 
ciclistas axeitados 

PLANIFICADA - P1 

EN_01 
EIXO NORTE. TRAMO: NÚCLEO URBANO DE 
NARÓN - PARQUE EMPRESARIAL RÍO DO POZO 

NARÓN 
Rúa Lagoa de 

Fonmiña, CP-5401; 
FE-12 

1,5 
Execución de senda mixta ao longo dos viais, que permitan unha circulación 
axeitada peonil e ciclista. 

PLANIFICADA 450.000 P1 

EN_02 

EIXO NORTE: ARTICULACIÓN DAS ESTRADAS 
AC-566 E AC-116 A TRAVÉS DA ÁREA 
EMPRESARIAL RÍO DO POZO 

NARÓN   2,6 
Execución dunha senda mixta ao longo dos viais existentes e a través dos espacios 
libres asociados ao curso fluvial que atravesa o polígono industrial. 

PLANIFICADA 780.000 
 

EN_02_01 
Espazos verdes do polígono 
industrial Río do Pozo paralela 

NARÓN 
Zona verde 
municipal 

1,1 
Execución dunha senda mixta ao longo dos espacios libres asociados ao curso fluvial que 
atravesa o polígono industrial. 

PLANIFICADA 330.000 P1 

EN_02_02 Tramo Río do Pozo - AC-116 NARÓN DP-5408 1,5 Execución dunha senda mixta ao longo da DP-5408 PLANIFICADA 450.000 P1 

EN_03 

EIXO NORTE. TRAMO RÍO DO POZO - O VAL - 
MEIRÁS 

NARÓN / 
VALDOVIÑO 

AC-116 9,6 
Adecuación dun itinerario mixto ao longo da estrada,  completando os itinerarios 
existentes para dotar de continuidade ao eixo e remodelando os existentes para 
acadar unha solución conxunta homoxénea. 

PLANIFICADA 2.880.000   

EN_03_01 Tramo Río do Pozo - AC-114 
NARÓN / 

VALDOVIÑO 
AC-116 2,38 Adecuación dun itinerario mixto ao longo da estrada,  completando os itinerarios 

existentes para dotar de continuidade ao eixo e remodelando os existentes para acadar 
unha solución conxunta homoxénea. 

PLANIFICADA 660.000 P1 

EN_03_02 Tramo AC-114 - Meirás VALDOVIÑO AC-116 3 PLANIFICADA 900.000 P2 

EN_03_03  
Tramo entre os núcleos urbanos de 
Meirás e Valdoviño 

VALDOVIÑO AC-116 e AC-566 4,4 
Adecuación dun itinerario mixto ao longo da estrada,  remodelando o existente para 
acadar unha solución conxunta homoxénea. 

PLANIFICADA 1.320.000 P2 

E
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EC 

EIXO CENTRAL. ANEL DE MOBILIDADE NON 
MOTORIZADA EN TORNO Á RÍA DE FERROL 

FERROL / NARÓN / 
NEDA / FENE 

Borde costeiro 
dos catro 
Concellos 

16 
Adecuación dun itinerario mixto ao longo da Ría de Ferrol, dando continuidade aos 
tramos existentes. 

PLANIFICADA 4.800.000   

EC_01 
Unión do Paseo Marítimo de 
Caranza e o Paseo Marítimo de A 
Gándara 

FERROL/ NARON 
Avda. del Mar, FE - 

13, Rúa Luis 
Seoane 

0,7 
Adecuación dun itinerario mixto polos viais existentes, de unión entre o paseo marítimo de 
Caranza e o de A Gándara 

PLANIFICADA 210.000 P1 

EC_02 Paseo Marítimo de A Gándara NARÓN Paseo existente 1,2 
Itinerario mixto segregado non motorizado existente, coincidente coa traza do Camiño 
Inglés de Santiago 

EN SERVIZO N/A N/A 

EC_03 
Tramo entre o Paseo Marítimo de A 
Gándara e O Couto 

NARÓN Viais municipais 1,8 
Adecuación dun itinerario mixto polos viais municipais existentes, coincidente coa traza do 
Camiño Inglés de Santiago 

PLANIFICADA 540.000 P1 

EC_04 
Tramo entre O Couto e o Paseo 
Marítimo de Xubia 

NARÓN 
Vial de servizo da 

FE-11 
2,7 

Adecuación dun itinerario mixto ao longo do vial de servizo da FE-11 , coincidente coa 
traza do Camiño Inglés de Santiago 

PLANIFICADA 810.000 P1 

EC_05 
Paseo Marítimo de Xubia ata a 
ponte 

NARÓN Paseo existente 1,8 
Itinerario mixto segregado non motorizado existente, coincidente coa traza do Camiño 
Inglés de Santiago 

EN SERVIZO N/A N/A 

EC_06 
Paseo Marítimo de Neda (entre a 
ponte e San Nicolás) 

NEDA Paseo existente 2 Itinerario non motorizado existente PLANIFICADA 600.000 P1 

EC-07 
Tramo entre San Nicolás e o 
Camiño Regueiro 

NEDA Varias alternativas 2,5 
Adecuación dun itinerario mixto non motorizado ao longo da franxa comprendida entre a 
AC - 115 e o borde costeiro. Alternativas: paralela á vía do FFCC, ao longo da franxa de 
servidume de paso do bordo costeiro, por viais municipais existentes, etc. 

PLANIFICADA 750.000 P1 

EC-08 
Tramo entre o Camiño Regueiro e a 
Ponte de As Pías 

FENE Varias alternativas 1 
Adecuación dun itinerario mixto non motorizado ao longo sda franxa comprendida entre a 
AC - 115 e o borde costeiro. Actualmente existe un itinerario non motorizado ao longo da 
costa, pero non permite a circulación de ciclistas nalgún tramo. 

PLANIFICADA 300.000 P1 

EC-09 Ponte de As Pías FENE/ FERROL N-651 2,3 
Adecuación dun itinerario peonil por unha das marxes e outro ciclista pola marxe oposta, 
tendo en conta os espazos necesarios para os pescadores que operan ao longo da ponte. 

PLANIFICADA 690.000 P1 

E
I X O
 

S U R
 

ES_01 EIXO SUR. FENE - FRANZA 
FENE / 

MUGARDOS 
AC-133 7,2 

Adecuación dun itinerario mixto ao longo da estrada,  completando os itinerarios 
existentes para dotar de continuidade ao eixo e remodelando os existentes para 

PLANIFICADA 2.175.000   
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acadar unha solución conxunta homoxénea. O primeiro paso haberá de ser 
completar o tramo que carece de espazos para a circulación non motorizada 
(ES_01_02), para así acadar unha continuidade dos itinerarios peoniles existentes. A 
continuación proponse a intervención ao longo do eixo para adecuar os espazos 
dispoñibles existentes á circulación mixta proposta.   

ES_01_01 
Tramo entre o núcleo urbano de 
Fene e O Ramo 

FENE AC-133 2 Remodelación dos itinerarios peoniles existentes para xerar un itinerario mixto  PLANIFICADA 600.000 P2 

ES_01_02 Tramo O Ramo FENE AC-133 0,7 
Adecuación dun itinerario mixto ao longo do tramo, que carece de espazos para 
circulación non motorizada 

PLANIFICADA 225.000 P1 

ES_01_03 Tramo entre O Ramo e Franza 
FENE / 

MUGARDOS 
AC-133 4,5 Remodelación dos itinerarios peoniles existentes para xerar un itinerario mixto  PLANIFICADA 1.350.000 P2 

ES_02 

EIXO SUR. FRANZA - MUGARDOS MUGARDOS AC-133 2,8 Adecuación dun itinerario mixto ao longo do vial PLANIFICADA 840.000   

ES_02_01 Tramo entre Franza e Rilo MUGARDOS AC-133 1,5 
Adecuación do espazo existente nunha das marxes para acadar un itinerario mixto 
axeitado. 

PLANIFICADA 450.000 P1 

ES_02_02 
Tramo do núcleo urbano de 
Mugardos 

MUGARDOS Rúa Areosa 1,3 
Neste tramo considérase que a circulación ciclista pode ter lugar pola calzada, ao tratarse 
dunha zona de núcleo urbano. Para elo proponse limitar a velocidade a 30km/h ao longo 
do tramo. 

PLANIFICADA 390.000 P1 

ES_03 EIXO SUR. ARES - MUGARDOS 
ARES / 

MUGARDOS 
AC-130 3,66 

Actualmente a estrada non dispón de espazos de circulación non motorizada, proponse a 
execución dunha senda mixta nunha das súas marxes. 

PLANIFICADA 895.000 P1 

ES_04 EIXO SUR. ARES - FRANZA 
ARES / 

MUGARDOS 
AC-123 2 

A estrada dispón dun itinerario de recente execución, utilizado por peóns e ciclistas, 
separado da calzada mediante un parterre axardinado.Cabe sinalar que precisa mellorar o 
tratamento do separador vexetal existente. 

EN SERVIZO N/A N/A 
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O
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RC_01 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO SAN ANDRÉS 
DE CABANAS - N-651 

CABANAS AC-141 1 Ambos viarios son os eixos articuladores dos núcleos de poboación de Cabanas e dan 
acceso a importantes equipamentos como a Casa Consistorial e o Centro de Saúde, aínda 
que non contan cun itinerario non motorizado axeitado. Proponse a súa adecuación. 

PLANIFICADA 300.000 C1 

RC_02 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO TRAVESÍA 
COSTA - N-651 

CABANAS AC-122 1,9 PLANIFICADA 570.000 C1 

RC_03 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO ARES - 
REDES 

ARES DP-0401 3,2 
Ambos viarios articulan os núcleos poboacionais costeiros de Ares. Cabe sinalar que 
están redactados sendos proxectos para a execución dunha senda ao largo dos mesmos. 
Proponse adecuar, no seu caso, a senda prevista neses proxectos para que posibilite a 
circulación de peóns e ciclistas. 

PLANIFICADA 960.000 C2 

RC_04 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO ARES - 
CHANTEIRO 

ARES DP-0402 4 PLANIFICADA 1.200.000 C2 

RC_05 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO  O POUSO - 
NEDA 

NEDA AC-862 2 
Proponse a execución dunha senda que comunique á poboación de O Pouso co núcleo 
urbano, dándolles acceso aos equipamentos existentes no mesmo. 

PLANIFICADA 600.000 C1 

RC_06 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO CATABOIS - 
RÍO DO POZO 

NARÓN AC-116 1,6 
Proponse a execución dunha senda mixta que, a partir da rede urbana de mobilidade 
sostible, se comunique co eixo norte proposto no presente estudio. 

PLANIFICADA 480.000 C1 

RC_07 
REDE COMPLEMENTARIA. NÚCLEOS DE SAN 
SADURNIÑO 

SAN SADURNIÑO AC-862 E AC-112 2,6 
Actuación de humanización nas estradas autonómicas, que articulan os principais núcleos 
de poboación de San Sadurniño e dan acceso a importantes equipamentos, como a Casa 
Consistorial. 

PLANIFICADA 780.000 C1 

RC_08 
REDE COMPLEMENTARIA. COMUNICACIÓN DO 
NÚCLEO DE SAN SADURNIÑO CO APEADOIRO 
DO TREN 

SAN SADURNIÑO 
Avda. Marqués de 

Figueroa e DP-
7603 

2,5 
Execución dunha senda mixta ao longo da estrada para posibilitar a comunicación non 
motorizada entre os núcleos poboacionais e o apeadoiro do tren. 

PLANIFICADA 750.000 C2 

RC_09 

REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO RÍO DO POZO 
- VALDOVIÑO 

NARÓN / 
VALDOVIÑO 

AC-566 8,5 
Execución dunha senda mixta ao longo da estrada para posibilitar a comunicación non 
motorizada entre os núcleos poboacionais e os equipamentos existentes a carón da 
mesma. 

PLANIFICADA 2.550.000   

RC_09_01 Tramo Río do Pozo ata A Fraga 
NARÓN / 

VALDOVIÑO 
AC-566 4,7 

Execución dunha senda mixta ao longo da estrada, homoxeneizando o tratamento dos 
tramos existentes de beirarrúa. 

PLANIFICADA 1.410.000 C2 

RC_09_02 
Tramo A Fraga ata o cruce coa AC-
116 

VALDOVIÑO AC-566 3,8 
Execución dunha senda mixta ao longo da estrada, homoxeneizando o tratamento dos 
tramos existentes de beirarrúa. 

PLANIFICADA 1.140.000 C3 

RC_10 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO CEDEIRA - 
SAA  

CEDEIRA AC-566 1,9 
Execución dunha senda non motorizada para comunicar á poboación da periferia sur co 
núcleo urbano e cos equipamentos existentes en Saa. 

PLANIFICADA 570.000 C3 

            



 

 

 
 

 

 

27 

Planificación de actuación de fomento da mobilidade sostible:  
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ANEXOS 

 

REDE CÓDIGO   DENOMINACIÓN CONCELLO 
ESTRADA  
ASOCIADA 

LONXITUDE 
(km) 

ACTUACIÓN PROPOSTA ESTADO 
CUSTO 

ESTIMADO 
PRIORIDADE 

            

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

RR_01 
REDE RECREATIVA. LITORAL DE  
FERROL,NARÓN E VALDOVIÑO 

FERROL,NARÓN E 
VALDOVIÑO 

Varias estradas 
locais e provinciais 

(DP- 3608, DP-
3606) 

45 
Adecuación deste itinerario de carácter recreativo e deportivo, que percorre o litoral dos 
tres municipios, completando os tramos necesarios para garantir a continuidade do 
mesmo e a súa articulación co eixo norte. 

PARTE 
EXISTENTE E 

PARTE 
PLANIFICADA 

  

RR_02 
REDE RECREATIVA. TRAMO VALDOVIÑO - 
CEDEIRA 

VALDOVIÑO / 
CEDEIRA 

AC-566 13,5 
Execución dunha senda mixta articulada cos accesos ás praias de Pantín, Baleo e 
Vilarrube, e dotación de espazos de aparcamento de servizo a esta última. 

PARTE 
EXISTENTE E 

PARTE 
PLANIFICADA 

  

RR_03 
REDE RECREATIVA. TRAMO LITORAL DE 
CEDEIRA 

CEDEIRA     
Adecuación dunha serie de camiños existentes para percorridos de carácter recreativo ou 
deportivo, de interese medioambiental e patrimonial. 

PARTE 
EXISTENTE E 

PARTE 
PLANIFICADA 

  

RR_04 
REDE RECREATIVA. LITORAL DE ARES, 
MUGARDOS E CABANAS 

ARES / 
MUGARDOS / 

CABANAS 
Varias 22 

Adecuación deste itinerario de carácter recreativo e deportivo, que percorre o litoral dos 
tres municipios, completando os tramos necesarios para garantir a continuidade do 
mesmo.  

PARTE 
EXISTENTE E 

PARTE 
PLANIFICADA 

  

RR_05 
REDE RECREATIVA. TRAMO NEDA - 
IGREXAFEITA 

NEDA / SAN 
SADURNIÑO 

AC-125  12 
Execución dunha senda mixta para dar resposta á demanda dos ciclistas da comarca, que 
frecuentan este itinerario.  

PLANIFICADA 
  

RR_06 
REDE RECREATIVA. TRAMO REDES-FRANZA-
CABANAS 

ARES/MUGARDOS/ 
CABANAS 

AC-122 , AC-125 5 
Execución dunha senda mixta para articular a rede non motorizada entre os núcleos de 
Redes, Franza e Cabanas.  

PLANIFICADA 
  

            

A
C

T
U

A
C

.  
S

E
G

. V
IA

R
IA

 

ASV_01 
ACTUACIÓN DE SEGURIDADE VIARIA EN 
IGREXAFEITA 

SAN SADURNIÑO AC-861 1 

Dando continuidade ao anterior, proponse a execución dunha senda nunha das marxes da 
estrada para a circulación non motorizada en axeitadas condicións de seguridade vial.Por 
outra banda, este itinerario conectaríase coa ruta dos Castros ao longo do río Xubia, de 
interese patrimonial e medioambiental.  

PLANIFICADA 
  

ASV_02 
ACTUACIÓN DE SEGURIDADE VIARIA EN 
MOECHE 

MOECHE AC-862 1,3 
Execución dunha senda nuha das marxes da estrada para comunicar os dous núcleos 
principais de Moeche: Balocos e San Ramón. 

PLANIFICADA 
  

ASV_03 
ACTUACIÓN DE SEGURIDADE VIARIA EN 
VALDOVIÑO 

VALDOVIÑO DP-2502 0,5 Mellora da accesibilidade e seguridade viaria ao CPI Atios PLANIFICADA 
  

 

NOTA: Os itinerarios de carácter recreativo e deportivo haberán de considerarse como orientativos. Nesta táboa inclúense os mais relevantes a escala comarcal, se ben nos planos reflíctense graficamente outras propostas asociadas a cursos fluviais e outros espazos de interese ambiental e patrimonial. 
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ACTUACIÓNS PROPOSTAS 

REDE CÓDIGO   DENOMINACIÓN CONCELLO 
ESTRADA  
ASOCIADA 

LONXITUDE 
(km) 

ACTUACIÓN PROPOSTA ESTADO 
CUSTO 

ESTIMADO 
ID (PLANOS) 

            

RP 

EN 

EN_03 EN_03_01 Tramo Río do Pozo - AC-114 
NARÓN / 

VALDOVIÑO 
AC-116 2,38 

Adecuación dun itinerario mixto ao longo da estrada,  completando os itinerarios 
existentes para dotar de continuidade ao eixo e remodelando os existentes para acadar 
unha solución conxunta homoxénea. 

PLANIFICADA 660.000 2 

EN_03 EN_03_02 AC-114 - Meirás VALDOVIÑO AC-116 3 
Adecuación dun itinerario mixto ao longo da estrada,  completando os itinerarios 
existentes para dotar de continuidade ao eixo e remodelando os existentes para acadar 
unha solución conxunta homoxénea. 

PLANIFICADA 900.000 6 

ES 

ES_01 ES_01_02 Tramo O Ramo FENE AC-133 0,63 
Adecuación dun itinerario mixto ao longo do tramo, que carece de espazos para 
circulación non motorizada 

PLANIFICADA 225.000 3 

ES_02 ES_02_01 Tramo entre Franza e Rilo MUGARDOS AC-133 1,5 
Adecuación do espazo existente nunha das marxes para acadar un itinerario mixto 
axeitado. 

PLANIFICADA 450.000 1 

ES_03 EIXO SUR. ARES - MUGARDOS 
ARES / 

MUGARDOS 
AC-130 3,66 

Actualmente a estrada non dispón de espazos de circulación non motorizada, proponse a 
execución dunha senda mixta nunha das súas marxes. 

PLANIFICADA 895.000 4 

            

RC RC_01 
REDE COMPLEMENTARIA. TRAMO SAN ANDRÉS 
DE CABANAS - N-651 

CABANAS AC-141 1 
Ambos viarios son os eixos articuladores dos núcleos de poboación de Cabanas e dan 
acceso a importantes equipamentos como a Casa Consistorial e o Centro de Saúde, aínda 
que non contan cun itinerario non motorizado axeitado. Proponse a súa adecuación. 

PLANIFICADA 300.000 5 
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ANEXO II. DEMANDAS ESPECÍFICAS DE MOBILIDADE NO ÁMBITO MUNICIPAL 
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TÁBOA RESUMO: 

ID 
CONCELLO 

CONSULTADO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA AXI 
INFORMACIÓN RECIBIDA POR ESCRITO 
OFICIAL REMITIDO POR EL CONCELLO 

REUNIÓN MANTENIDA 

PETICIONES DE LOS CONCELLOS OBSERVACIONES 

DIRECCIÓN FECHA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

FECHA INFORMACIÓN RECIBIDA FECHA ASISTENTES 

1 Concello de Ares 
Rúa do Consistorio, 
14 -  15624 Ares (A 

Coruña) 
20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

_ _ 24/11/2015 

Olimpia Marcos García (Concejala 
de Urbanismo, Planes, 
Infraestruturas y Medio Ambiente) 
Miguel Nieto Matamoros (PROYFE) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

_ AC-130: senda mixta para comunicar Ares y Mugardos. Los alumnos de Ares 
acuden al instituto a Mugardos. 
 
_ DP-0401 y DP-0402: senda mixta para comunicar los núcleos de Chanteiro, Leiro, 
Ares, Seselle, O Raso y Redes. Tienen sendos proyectos de Diputación para hacer 
una senda 

_ 

2 
Concello de 
Cedeira 

Calle de Real, 15 - 
15350 Cedeira (A 

Coruña) 
20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

08/10/2015 
Escrito con la propuesta de 
actuaciones en el Concello 

20/11/2015 
Pablo Moreda Gil (Alcalde) 
Miguel Nieto Matamoros (PROYFE) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

_ Carril bici en el paseo marítimo  
 
_ Senda mixta en los márgenes del río Condomiñas 
 
_ Mejora y señalización de las rutas existentes en: Porto do Cabo; la ruta costera del 
castillo de la Concepción; Candales; Porto do Viño y caminos rurales de San Andrés 
de Teixido_ 

_ 

3 Concello de Fene 
Avenida Concello, 

s/n -  15500 Fene (A 
Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

_ _ 12/11/2015 

Antón Noceda (Concejal 
Urbanismo)  Lino Ameneiro (técnico 
municipal) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

_ AC-133: Hace un tiempo se llevó a cabo la desviación del trazado de la carretera 
en el entorno del CEIP O Ramo a lo largo de unos 650m. El tramo antiguo  sólo 
consta de calzada y desde él se accede al CEIP y a otras instalaciones deportivas, el 
campo de fútbol; la escuela infantil, el Parque de Educación Viaria y el apeadero del 
tren. 
 
_ AC-140: Esta es la que baja al muelle de Perlío. Su petición sería dotar de 
itinerario peatonal este tramo. 
 
_ AC-134: Es la que baja al muelle de Maniños, está completamente urbanizada, 
pero tiene algunos desperfectos. Aquí sus demandas se centran en cuestiones de 
reparación, no creación de sendas. 
 
_ Carril bici en el entorno costero de la Ría de Ferrol, enlazando con el puente de As 
Pías hacia Ferrol. 
  
 
_ AC-122 : Es la que va en dirección Cabanas, en la zona de Limodre. Aquí tienen 
senda peatonal sólo hasta el cruce con la carretera a Redes. Quieren extenderla 
hacia Cabanas porque no hay nada y tienen un problema de seguridad vial. Pero es 
complicado por el tema de la sección funcional de la vía, que es escasa. 

_ 

4 Concello de Ferrol 
Paza de Armas, s/n 

- 15402 Ferrol (A 
Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

15/10/2015 
Escrito con la propuesta de 
actuaciones en el Concello 

25/11/2015 

María Fernández Lemos (Concejala 
Urbanismo) 
Carlos Lefler Gullón (AXI) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

Las peticiones se concentran en red viaria no autonómica: 
 
_Continuar el carril bici entre el barrio de Esteiro y el puerto  
 
_Enlazar el carril bici de Doniños con el de Cobas  
 
_ Adecuación de rutas peatonales y ciclistas de carácter recreativo (ruta de los 
castillos, ruta de Brión, ruta del Camino Inglés) 

_ 

5 
Concello de 
Moeche 

Carretera de San 
Ramón, s/n - 15563 
Moeche (A Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

_ _ _ _ _ 
Sin resultado hasta la 
fecha 
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ID 
CONCELLO 

CONSULTADO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA AXI 
INFORMACIÓN RECIBIDA POR ESCRITO 
OFICIAL REMITIDO POR EL CONCELLO 

REUNIÓN MANTENIDA 

PETICIONES DE LOS CONCELLOS OBSERVACIONES 

DIRECCIÓN FECHA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

FECHA INFORMACIÓN RECIBIDA FECHA ASISTENTES 

6 
Concello de 
Mugardos 

Avenida de Galiza, 
45 - 15620 

Mugardos (A 
Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

31/07/2015 
Escrito con la propuesta de 
actuaciones en el Concello 

24/11/2015 

José Antonio López Sueiro 
(Concejal de Obras) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 
Miguel Nieto Matamoros (PROYFE) 

_ Senda mixta en la AC-130 para comunicar Mugardos y Ares 
 
_ Senda mixta en la AC-131, desde el núcleo urbano de Mugardos hasta el castillo 
de la Palma 
 
_ Senda en el margen derecho de la AC-132 desde A Gallada hasta O Seixo 
 
_AC-133: senda mixta entre Mugardos y la piscina municipal; mejora del firme, al 
señalización y la iluminación; supresión de curvas peligrosas;  

_ 

7 Concello de Narón 
Plaza de Galicia, s/n 

- 15570 Narón (A 
coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

31/07/2015 
Escrito con el Plan de 
Mobilidade Ciclista do 

Concello 
19/11/2015 

Manuel Ramos (Concejal 
Urbanismo) 
Manuel Otero (arquitecto municipal) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

_ Eje ciclista de la carretera de Castilla 
 
_ Completar el tramo de senda costera mixta (ciclista y peatonal) entre O Couto y 
Megasa) 
 
_ Carril bici en la AC-566 desde el núcleo urbano hacia los colegios, el estadio y el 
polígono Río do Pozo 
 
_ Carril bici por el polígono Río do Pozo entre la AC-566 y la AC-116 
 
_ Senda ciclista desde el núcleo urbano hasta las playas de Meirás, Lago y 
Valdoviño 

_ 

8 Concello de Neda 

Avenida de 
Algeciras, 34 - 
15510 Neda (A 

Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

_ _ 18/11/2015 
Ángel Alvariño Saavedra (Alcalde) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

_ Senda en la AC-862, desde O Pouso hasta A Mourela, para generar un itinerario 
peatonal para la gente que tiene que venir al centro de salud. 
  
_ Aceras en el tramo que parte de la carretera de Diputación DP-5503 hacia el centro 
de salud, que no tiene aceras.  
 
_ Con respecto al carril bici, ellos no tienen nada pensado, pero no lo ven por la AC-
115, sino por la costa, continuando el paseo marítimo actual. En la AC-115 no 
quieren sacar ningún aparcamiento, por lo que no habría sitio para plantearlo.  
 
_ Senda por el Belelle desde el Concello hasta la Fervenza.  

_ 

9 
Concello de San 
Sadurniño 

Avenida Marqués de 
Figueroa, nº 5 - 

15560 San 
Sadurniño (A 

Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

27/07/2015 
Escrito con la propuesta de 
actuaciones en el Concello 

20/11/2015 

Secundino García Casal (Alcalde) 
Ignacio Fernández López (Técnico 
de desarrollo local ) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

_ AC-862 y AC-112: articulan todos los núcleos del centro de San Sadurniño. Ya hay 
senda y aceras en la parte central, pero necesitan una actuación de reordenación 
funcional (límite de velocidad, pasos de peatones frente al Concello, etc.). 
_ AC-125 entre Bouzaredonda y AG-64: carril bici para deportistas y senda peatonal 
para los que salen a andar.  
_ Senda en la AC-125 en la zona de Igrexafeita: Esta zona tiene mucho tránsito no 
sólo de la población residente, sino de los caminoneros que paran a descansar y a 
comer. Esto provoca que exista tráfico de camiones. Hay dos áreas recreativas junto 
a la carretera y parte del tramo coindice con una ruta histórica y recreativa de interés.  
_ DP-7603: Senda mixta para comunicar el núcleo de San Sadurniño con el 
apeadero del tren (a 3km del centro) 

_ 

10 
Concello de As 
Somozas 

Lugar de la Iglesia, 
nº 1 - 15565 As 

Somozas (A 
Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

_ _ _ _ _ 
Sin resultado hasta la 
fecha 
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ID 
CONCELLO 

CONSULTADO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA AXI 
INFORMACIÓN RECIBIDA POR ESCRITO 
OFICIAL REMITIDO POR EL CONCELLO 

REUNIÓN MANTENIDA 

PETICIONES DE LOS CONCELLOS OBSERVACIONES 

DIRECCIÓN FECHA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

FECHA INFORMACIÓN RECIBIDA FECHA ASISTENTES 

11 
Concello de 
Valdoviño 

Avenida Porta do 
Sol, s/n - 15552 

Valdoviño (A 
Coruña) 

20/07/2015 

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

_ _ 23/11/2015 
Alberto González Fernández 
(Alcalde) y arquitecto 

_ AC-566: Senda en la zona de Villarrube en torno al vial de bajada a la playa. Aquí 
tienen unos terrenos autonómicos que quieren que les ceda la Xunta para hacer 
unos aparcamientos. Entre esos aparcamientos, trazarían una senda peatonal que 
les permita acceder a la bajada a la playa.  
 
_ Bajada a Lariño y Pantín desde la AC-566, a donde llega el transporte público. En 
el campeonato hay una afluencia tremenda de gente. 
 
_ Senda peatonal desde el aparcamiento de Baleo hasta Pantín. 
 
_ AC-116: ahí se concentra la comunicación entre los dos grandes núcleos de 
población del Concello. La idea sería completar los tramos en los que no hay 
itinerario peatonal. 
 
_ AC-566: sendas peatonales o ciclistas en el entorno de los núcleos. 
 
_ Operación de seguridad vial en torno al colegio principal del núcleo. Aquí los buses 
no tienen sitio para dar vuelta y todos los días tiene que ir la policía a guiar la 
maniobra. 

_ 

12 
Concello de 
Cabanas 

Rúa do Concello, 
s/n 15621- Cabanas 

  

Documentación y 
observaciones 
oportunas así como 
posibles itinerarios 
sobre plano adjunto 

27/11/2015 
Escrito con la propuesta de 
actuaciones en el Concello 

24/11/2015 
Germán Castrillón (Alcalde) 
Lorena Pardiñas Lamas (PROYFE) 

_ Humanización de las carreteras AC_141 y AC_142 a su paso por el núcleo de 
Cabanas, que articulan los equipamientos más importantes (Concello, CEIP Eladia 
Mariño, centro de salud, Iglesia de Cabanas; etc.), dotándolas de sendas  

_ 
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CONCELLO DE CEDEIRA 









 

 

 

 
35 

Planificación de actuación de fomento da mobilidade sostible: 
sendas peatonais e/ou ciclistas na comarca de Ferrol 

 
ESTUDO DE IDENTIFICACIÓN DE SENDAS 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCELLO DE FERROL 
(*) Inclúese o informe emitido polo Concello e un extracto da documentación adxunta ao que fai referencia, dada a extensión da mesma 
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CONCELLO DE MUGARDOS 
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CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 
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CONCELLO DE CABANAS 
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PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

2. CONDICIONANTES 

2.1. OROGRAFÍA 

2.2. ESPACIOS NATURAIS 

2.3. PLANEAMIENTO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

2.4. MOBILIDADE 

2.4.1. POBOACIÓN 

 Municipios 

 Parroquias 

2.4.2. FOCOS 

 Comarca 

 Concellos 

 

3. INFRAESTRUCTURA DE MOBILIDADE 

3.1. REDE XERAL DE ESTRADAS 

3.1.1. COMARCA 

3.1.2. CONCELLOS 

3.2. REDE AUTONÓMICA 

3.2.1. PENDENTE MEDIA 

3.2.2. IMD  

3.2.3. VELOCIDADE 

3.2.4. ACCIDENTALIDADE 

3.2.5. PREVISIONS DE TITULARIDADE 

3.3. REDE PEONIL E CICLISTA EXISTENTE 

3.4. TRANSPORTE PÚBLICO 

3.4.1. BUS 

3.4.2. TREN 

 

4. PROPOSTA DE ITINERARIOS 

4.1. PARÁMETROS 

4.1.1. MASA DE POBOACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIADA 

4.1.2. SATISFACCIÓN DA DEMANDA ESPECÍFICA 

4.1.3. MELLORA DA SEGURIDADE VIAL 

4.1.3.1. Itinerario peonil 

4.1.3.2. Itinerario ciclista 

 

 

 

 

4.1.4. REDUCCIÓN ESTIMADA DE CO2 

4.1.4.1. Itinerario peonil 

4.1.4.2. Itinerario ciclista 

4.1.5. CONECTIVIDAD CON REDES PEATONALES Y CICLISTAS EXISTENTES 

4.1.5.1. Itinerario peonil 

4.1.5.2. Itinerario ciclista 

4.1.6. PENDIENTE MEDIA DEL TRAMO 

4.1.6.1. Itinerario peonil 

4.1.6.2. Itinerario ciclista 

4.1.7. CLIMA 

4.1.8. BARRERAS EXISTENTES 

4.1.9. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ATMOSFÉRICA 

4.2. CRITERIOS 

4.2.1. DEMANDA SOCIAL 

4.2.1.1. Itinerario peonil 

4.2.1.2. Itinerario ciclista 

4.2.2. AMBIENTAL 

4.2.2.1. Itinerario peonil 

4.2.2.2. Itinerario ciclista 

4.2.3. INTEGRADOR 

4.2.3.1. Itinerario peonil 

4.2.3.2. Itinerario ciclista 

4.2.4. IDONEIDADE VIAL DO TRAZADO 

4.2.4.1. Itinerario peonil 

4.2.4.2. Itinerario ciclista 

4.3. POTENCIAL GLOBAL 

4.3.1. ITINERARIO PEONIL 

4.3.2. ITINERARIO CICLISTA 

 

5. REDE NON MOTORIZADA PLANIFICADA 

 

6. ESTADO ACTUAL DA REDE PLANIFICADA NON MOTORIZADA AUTONÓMICA E 

ACTUACIÓNS PROPOSTAS 
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