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1. OBXECTO 

 
O obxecto do seguinte estudo é realizar unha valoración da Mobilidade do concello de Burela 

Paro o presente estudo de mobilidade e accesibilidade, divídese o solo urbano nos seguintes 
sectores: 

• Vilar. 

• Os Cotos. 

• Vila do Medio. 

• Arcadio Pardiñas. 

• Os Castros. 

• Ensanche. 

• Suafonte. 

• Pascual Veiga - Burela de Cabo. 

• Torrentes 

• Hospital. 

• Perdouro. 

• Cantiño. 

A división destes sectores pode atoparse no plano nº 1 do anexo nº 1 planos. 

 

Este estudo ten dúas partes claramente diferenciadas: 

 

• Análise de mobilidade: No ámbito deste análise, realizaranse os seguintes estudos. 

o Análise da situación actual do tráfico, tanto rodado como peonil. 

o Análise de situación de mobilidade co PXOM. 

o Resultado do desenrolo do PXOM sobre a mobilidade. 

o Deseño de medidas. 

• Análise de accesibilidade. No ámbito deste análise, realizaranse os seguintes estudos. 

o Análise da accesibilidade actual no concello. 

o Análise de situación de accesibilidade co PXOM. 

o Resultado do desenrolo do PXOM sobre a accesibilidade. 

o Identificación de problemas de mobilidade no PXOM. 

o Deseño de medidas. 

 

Con estes análises elaborarase un plan de mellora de accesibilidade e mobilidade que se incluirá 
como parte das medidas ambientais do PXOM de Burela. 
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2. ANÁLISE DA MOBILIDADE 

2.1 ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL DE TRÁFICO 

2.1.1 TRÁFICO RODADO 

2.1.1.1 Metodoloxía 

Para o estudo da situación actual do tráfico rodado faise necesaria unha análise pormenorizada 
dos seguintes puntos para cada sector: 

• Normas de circulación actuais: o que implica o análise das direccións de circulación das 
diferentes rúas, identificando rúas de sentido único, e de dobre sentido. Pódense consultar 
no plano nº 2 do anexo nº 1 planos. 

• Ancho de rúas: O ancho da calzada ten unha influencia determinante na mobilidade, pois 
a menor ancho, menor capacidade de mobilidade, xa que o ancho de carril libre é 
determinante na capacidade de servizo dunha rúa. 

• Determinación de puntos problemáticos: Identificaranse os puntos problemáticos dende o 
punto da mobilidade rodada, dentro desta categoría poden atoparse problemáticas 
dende pasos a nivel con vías férreas, entroques ou cruces con escasa visibilidade, rúas en 
fondo de saco,  interseccións sen regulación,  etc. Pódense consultar no plano nº 3 do 
anexo nº 1  planos. 

• Análise dos niveis de servizo das rúas: farase un estudo do nivel de servizo actual das rúas 
da cidade, identificando aquelas que se atopen con maior carga de tráfico e 
identificando deste xeito os traxectos máis importantes. 

• Análise das necesidades de aparcamento: farase un estudo das necesidades de 
aparcamento existentes, xa que unha escaseza de prazas implica un maior número de 
desprazamentos buscando estacionamento. Incluirá unha análise das prazas existentes con 
vao, pois son determinantes no estudo das posibles peonalizacións. 

Unha vez analizados estes puntos farase a valoración cualitativa global da situación do tráfico 
rodado en Burela. 

A continuación pasamos a realizar o análise individualizado para cada sector: 

2.1.1.2 Vilar  

Normas de Circulación actuais 

A pesar da ampla extensión do ámbito existen poucos viais do ámbito rodado. Todos son de dobre 
sentido e forman unha malla que da acceso a todas as edificacións existentes. 

Existen dous viais transversais que conectan con vila do media, de escaso ancho e de longo 
percorrido, pero a principal vía de comunicación co resto dos sectores realízase a través do eixo 
Avda. de Arcadio Pardiñas- Avda. da Casilla.  

Ancho de rúas 

As rúas do ámbito contan con un ancho comprendido entre os 14 e os 6 metros, aínda que no 
Camiño das Laxas e o Camiño dos Corvos, o ancho útil en determinados puntos redúcese ata os 
4,5 metros, o que dificulta o cruce de dous vehículos. 

Determinación de puntos problemáticos 

Existen dous puntos de ancho problemático no Camiño das Laxas e o Camiño dos Corvos. 

Existen dúas rúas de fondo de saco no ámbito. 

As rúas de conexión deste ámbito con Vila do Medio só teñen 4,5 metros de ancho de media. 
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Análise do nivel de servizo das rúas 

No ámbito a única rúa con un nivel de servizo elevado sen chegar o colapso é a Avda. da Casilla. 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables. 

2.1.1.3 Os Cotos 

Normas de Circulación actuais 

A pesar da ampla extensión do ámbito existen poucos viais do ámbito rodado. Todos son de dobre 
sentido e forman unha malla que da acceso a todas as edificacións existentes. 

A principal vía de comunicación co resto dos sectores realízase a través do eixo Avda. de Arcadio 
Pardiñas- Avda. da Casilla, xa que a alternativa, saír cara as Praias de Ril ou A Marosa e bordear 
toda a costa, é moito máis longo.  

Ancho de rúas 

As rúas do ámbito contan con un ancho comprendido entre os 16 e os 5 metros, aínda que o 
ancho útil en determinados puntos redúcese ata os 3 metros, o que impide o cruce de dous 
vehículos. 

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen puntos de ancho insuficiente. 

• Existen dúas rúas de fondo de saco no ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

No ámbito as únicas rúas con un nivel de servizo elevado sen chegar o colapso son a Avda. da 
Casilla e o Camiño da Marosa. 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables. 

2.1.1.4 Vila do medio  

Normas de Circulación actuais 

Existe unha malla moi densa na zona do núcleo de Vila do medio con varios viais de dirección 
única que permiten o acceso a todas as edificacións. 

A principal vía de comunicación é a rúa Subcaselas, que a principal vía de comunicación co resto 
dos ámbitos ó desembocar en Arcadio Pardiñas. Ten viais de conexión cos ámbitos de Vilar e de 
Pascual Veiga – Burela de Cabo, pero son viais de escaso ancho e son pouco usados por este 
motivo. 

Ancho de rúas 

Pódense diferenciar dúas zonas claramente diferenciadas en canto o ancho das rúas, a primeira e 
a zona delimitada dentro da ordenanza O4 conservación, que corresponde co primitivo núcleo de 
Vila do Medio, onde os anchos están na orde dos 3,5-4 metros dado que son viais típicos dun 
núcleo rural. 

No resto do ámbito as rúas son de máis entidade cun ancho que varía entre os 6 e os 12 metros, 
permitindo facilmente o cruce de dous vehículos 

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen Varios puntos de ancho problemático. 

• Existen rúas de fondo de saco no ámbito. 

• As rúas de conexión deste ámbito con Vila do Medio só teñen 4,5 metros de ancho de 
media. 
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• Existen cruces perigosos. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

No ámbito a única rúa con un nivel de servizo elevado sen chegar o colapso é a Avda. de Arcadio 
Pardiñas. 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables. 

2.1.1.5 Arcadio Pardiñas.  

Normas de Circulación actuais 

Trátase dun ámbito bastante lineal, fundamentalmente trátase da Avda. de Arcadio Pardiñas e as 
rúa que desembocan nela. 

A única zona cunha malla algo desenrolada corresponde á zona  da Avda. Da Mariña. Onde existe 
unha malla pechada que da servizo a todas as edificación con viais de dobre sentido. 

Constitúe o ámbito de comunicación entre todos os demais ámbitos, xa que Arcadio Pardiñas é a 
avenida principal de Burela e a vía de máis tráfico do Concello. 

As principais relación cos demais ámbitos son a través de rúas perpendiculares a Arcadio Pardiñas. 

Ancho de rúas 

As rúas do ámbito teñen todas un ancho comprendido entre 8 e 12 metros, se ven existen algunhas 
rúas con problemas de ancho, na zona de ECESA e rúas en fondo de saco, con anchos arredor dos 
3-4 metros. 

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen Varios puntos de ancho problemático. 

• Existen rúas de fondo de saco no ámbito. 

• Existen pasos inferiores con gálibo insuficiente no ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

As rúas con maior nivel de Servizo do Ámbito son as seguintes: 

• Arcadio Pardiñas 

• Avenida da Mariña 

• Eijo Garay 

• Rúa do Correo 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables, posto que a maior parte dos edificios da 
zona contan con garaxe propio. 

2.1.1.6 Os Castros 

Normas de Circulación actuais 

O ámbito forma unha malla densa con rúas de dobre sentido e ademais con unha malla de rúas 
de sentido único arredor da zona do instituto. 

A relación cos demais ámbitos realízase a través da Avenida da Mariña.  

Ancho de rúas 

As rúas do ámbito contan con un ancho comprendido entre os 12 e os 8 metros, aínda que o 
ancho útil nas rúas de fondo de saco é do entorno dos 4 metros, o que dificulta o cruce de dous 
vehículos. 



 

 

 

Aprobación  P rov i s ional      -      Outubro  2 .013  

Páxina  7 

t  a
planes y proyectos
e

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen puntos de ancho insuficiente. 

• Existen dúas rúas de fondo de saco no ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

No ámbito as únicas rúas con un nivel de servizo elevado sen chegar o e a Avda. da Mariña.  

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables. 

2.1.1.7 Ensanche.  

Normas de Circulación actuais 

Trátase dun ámbito claramente mallado  mediante rúas de sentido único, coa disposición clásica 
de  este tipo de mallas, é dicir, despois dunha  intersección cun sentido de tráfico, a seguinte é no 
sentido contrario. 

Relaciónase co ámbito dos Castros A través da Avenida da Mariña e Co ámbito de Suafonte a 
través da Rúa Suafonte. 

As principais vias de comunicación co resto dos ámbitos son a Avda da Mariña e as rúas Correo e 
Eijo Garay, xa que constitúen os pasos da liña do ferrocarril sen problemas de gálibo. 

Ancho de rúas 

Todas as rúas do ámbito teñen un ancho de 16 metros as rúas dirección norte-sur, e de 12 metros as 
rúas de dirección leste-oeste, salvo no caso da rúa Nosa Señora do Carmen que ten un ancho de 8 
metros dado que limita coa vía de FEVE, e Leandro Cucurní cando pasa ó lado de Gres Burela  con 
8 metros de ancho.  

Existen puntos de menor ancho provocados por irregularidades urbanísticas (casas fora de 
ordenación). 

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen Varios puntos de ancho problemático. 

• Existen rúas de fondo de saco no ámbito. 

• Existen pasos inferiores con gálibo insuficiente no ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

As rúas con maior nivel de Servizo do Ámbito son as seguintes: 

• Arcadio Pardiñas 

• Avenida da Mariña 

• Eijo Garay 

• Rúa do Correo 

Análise das necesidades de aparcamento 

Existe certa presión de demanda de aparcamento no ámbito debido a presenza do centro de 
saúde e do Concello, aínda que a capacidade de aparcamento é moi elevada ó tratarse de rúas 
anchas con sentido único, polo que non soe ser necesario pasar a outros ámbitos.  

Existen unha zona de aparcamento libre, entre as rúas Pardo Bazán e Castelao que son solares non 
ocupados, polo que a situación de aparcamento actual verase comprometida cando se 
desenvolvan os mesmos, xa que a súa capacidade é de  99 prazas. 

Neste caso, esta capacidade de aparcamento terá que ser absorbida polos sectores veciños. 

  



 

 

 

Aprobación  P rov i s ional      -      Outubro  2 .013  

Páxina  8 

t  a
planes y proyectos
e

2.1.1.8 Suafonte.  

Normas de Circulación actuais 

A pesar da extensión do ámbito, trátase dun ámbito primordialmente lineal, fundamentalmente 
trátase da Rúa Suafonte e as rúas que desembocan nela. 

As principais relacións cos demais ámbitos son a través de Eijo Garay e A avda da Mariña, o outro 
punto de relación é un paso inferior de gálibo insuficiente, polo que é usado unicamente polos 
turismos. 

Ancho de rúas 

As rúas do ámbito teñen todas un ancho comprendido entre 8 e 12 metros, se ven existen algunhas 
rúas con problemas de ancho puntuais, como a rúa Suafonte. 

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen Varios puntos de ancho problemático. 

• Existen rúas de fondo de saco no ámbito. 

• Existen pasos inferiores con gálibo insuficiente no ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

As rúas con maior nivel de Servizo do Ámbito son as seguintes: 

• Eijo Garay. 

• Suafonte. 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables, posto que a maior parte dos edificios da 
zona contan con garaxe propio. 

2.1.1.9 Pascual Veiga – Burela de Cabo  

Normas de Circulación actuais 

Existe unha malla na zona do núcleo de Burela de Cabo con varios viais de dirección única que 
permiten o acceso a todas as edificacións. 

O resto do ámbito ten un mallado con numerosos viais en fondo de saco que dan acceso ás 
edificacións e viais de dobre sentido de ciruclación. 

Existe un mallado con dirección única nas rúas Río, Mar e Fontela. 

As principais vías de comunicación son a Rúa da Igrexa, Rúa do Cancelo e Pascual Veiga, ó 
desembocar en Arcadio Pardiñas e a estrada de Vilaestrofe. Ten viais de conexión cos ámbitos de 
Vila Do pero son viais de escaso ancho e son pouco usados por este motivo. Conta con boas 
comunicación co ámbito de Torrentes a través da Rúa do Canabal, o Camiño Real e da Rúa da 
Igrexa. 

Ancho de rúas 

Pódense diferenciar dúas zonas claramente diferenciadas en canto o ancho das rúas, a primeira e 
a zona delimitada dentro da ordenanza O4 conservación, que corresponde co primitivo núcleo de 
Burela de Cabo, onde os anchos están na orde dos 3,5-4 metros dado que son viais típicos dun 
núcleo rural. 

No resto do ámbito as rúas son de máis entidade cun ancho que varía entre os 8 e os 12 metros, 
permitindo facilmente o cruce de dous vehículos 

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen Varios puntos de ancho problemático. 

• Existen numerosas rúas de fondo de saco no ámbito. 
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• As rúas de conexión deste ámbito con Vila do Medio só teñen 4,5 metros de ancho de 
media. 

• Existen cruces perigosos. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

Non existen rúas de tráfico elevado no ámbito, aínda que a máis transitada o eixe Rúa da Igrexa, 
Rúa do Cancelo. 

2.1.1.10 Torrentes.  

Normas de Circulación actuais 

Trátase dun ámbito de recente execución, claramente mallado mediante viais anchos e de dobre 
sentido. Non presenta problemas de circulación máis que en algunha zona puntual de conexión 
coa zona de Pascual Veiga- Burela de Cabo. 

Ten Conexións directas cos ámbitos do Hospital e de Pascual Veiga Burela de Cabo, por medio de 
viais de ancho suficiente (Rúas do Canabal, da Igrexa, Camiño Real, e Rúa dos Torrentes. 

Relaciónase cos demais ámbitos a través de Arcadio Pardiñas. 

Ancho de rúas 

Todas as rúas teñen 12 metros, salvo o vial principal (sen nome oficial de momento) que ten 20 
metros de ancho. 

Determinación de puntos problemáticos 

• Non existen problemas dentro do ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

As rúas do ámbito non teñen circulación, posto que aínda non foron abertas ó tráfico rodado, salvo 
a rúa dos Torrentes e o Camiño Real, que teñen un nivel de servizo elevado debido ó acceso ó 
Hospital da Costa, aínda que non teñen problemas. 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento posto que aínda non foi aberto ó tráfico rodado. 

2.1.1.11 Hospital.  

Normas de Circulación actuais 

Trátase dun ámbito urbano, claramente mallado mediante viais anchos e de dobre sentido, salvo 
en algunos casos de viais de sentido único cara Arcadio Pardiñas. Non presenta problemas de 
circulación máis que en algunha zona puntual de rúas en fondo de saco. 

Ten Conexións directas cos ámbitos de Torrentes e do Perdouro, por medio de viais de ancho 
suficiente (Rúas do Camiño Real, e os Torrentes) 

Relaciónase cos demais ámbitos a través de Arcadio Pardiñas. 

Ancho de rúas 

Todas as rúas teñen anchos superiores ou iguais os 10 metros, salvo algunhas excepcións que 
corresponden a rúas en fondo de saco. 

Determinación de puntos problemáticos 

• Existen rúas en fondo de saco 

• Existen zonas con ancho insuficiente en algunhas rúas en fondo de saco. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

As rúas de maior circulación son Camiño Real,  Torrentes, Rafael Vior, Rúa dos Torques e dos 
institutos, polo acceso ó Hospital da Costa e ós institutos. Aínda que non presentan problemas. 
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Análise das necesidades de aparcamento 

Existen elevadas necesidades de aparcamento xeradas pola presenza de elementos dotacionais 
de importancia como son o Hospital da Costa, Os colexios, A gardería e as Instalacións deportivas, 
na actualidade estas necesidades son absorbidas polos sectores veciños. 

2.1.1.12 Perdouro.  

Normas de Circulación actuais 

Trátase dun ámbito totalmente lineal, trátase da zona industrial da Avenida do Perdouro. 

As relacións cos demais ámbitos son a través de Arcadio Pardiñas. Relaciónase co Cantiño a través 
dunha estrada de 10 metros de ancho.. 

Ancho de rúas 

A avenida do Perdouro ten un ancho  de 15 metros. 

Determinación de puntos problemáticos 

• Non se detectan problemas dentro do ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

O tráfico do ámbito é intenso sen presentar problemas de nivel de servizo. 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables, posto que as naves contan con 
aparcamento propio. 

2.1.1.13 Cantiño.  

Normas de Circulación actuais 

Trátase dun ámbito urbano pechado, con un modelo de peite, rúas en fondo de saco que 
desembocan nun vial colector. 

As relacións cos demais ámbitos son a través de Arcadio Pardiñas. Relaciónase co Perdouro a 
través dunha estrada de 10 metros de ancho.. 

Ancho de rúas 

As rúas teñen un ancho de 6.50 metros. 

Determinación de puntos problemáticos 

• Non se detectan problemas dentro do ámbito. 

Análise do nivel de servizo das rúas 

O tráfico do ámbito é moderado sen presentar problemas de nivel de servizo, o principal tráfico non 
residente é de entrada para acudir ás praias e o paseo do Cantiño. 

Análise das necesidades de aparcamento 

Non existen necesidades de aparcamento salientables, posto que o inicio do Paseo conta con un 
aparcadoiro.  

2.1.1.14 Conclusións 

Os principais problemas que ten o tráfico de Burela na actualidade son os seguintes: 

• A necesidade de circular por Acadio Pardiñas para relacionarse entre ámbitos, dada a 
inexistencia de alternativas, ou de alternativas de escaso ancho, para moitos dos ámbitos. 

• A relación entre os ámbitos a ambos lados da liña de FEVE, só existen 3 puntos con gálibo 
suficiente, o que concentra o tráfico en Eijo Garay, Rúa do Correo e Avenida da Mariña. 

• Existen moitas rúas en fondo de saco. 
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• Existen numerosos puntos con ancho insuficiente. 

• Existen cruces con visibilidade deficiente. 

2.1.2 TRÁFICO PEONIL E BICICLETAS 

2.1.2.1 Metodoloxía 

Para o estudo da situación actual do tráfico peonil faise necesaria unha análise pormenorizada dos 
seguintes puntos, algún deles son puntos comúns para o estudo da accesibilidade do concello: 

• Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís: estudaranse as zonas peonís da cidade e a súa 
conectividade, estudando a posibilidade de realizar unha peonalización parcial en algún 
ámbito. 

• Presenza ou non de beirarrúas: identificaranse as rúas onde os tráficos rodado e peonil 
están separados ou aquelas que comparten calzada, xa que estas últimas son moito máis 
perigosas pasa os peóns. 

• Pendentes lonxitudinais: A maior pendente, peor mobilidade peonil e en bicicleta, xa que 
aumenta os tempos de percorrido, diminuíndo deste xeito o atractivo do desprazamento 
fronte ó automóbil. 

• Ancho libre das beirarrúas: Canto menor sexa o ancho da beirarrúa peor será a 
mobilidade, xa que aumenta a probabilidade de que algún peón teña que invadir a 
calzada.  

Unha vez analizados estes puntos farase a valoración cualitativa global da situación do tráfico 
peonil e de bicicletas en Burela comparando os tempos dos distintos medios de transporte.  

2.1.2.2 Vilar  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Só existe separación de tráficos en dúas rúas, a Estrada de Vilar e na Rúa do Vilar. 

O resto do ámbito ten os tráficos sen separación e sen posibilidade de realizala dado que 
corresponden a vías de escaso ancho que non permite a realización dunha beirarrúa de ancho 
suficiente. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente media o alta en todo o ámbito. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é suficiente (de 1,8 a 2 metros) 

2.1.2.3 Os Cotos 

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Existen nos viais principais e máis anchos, pero non nas ruas en fondo de saco. 

Estas rúas en fondo de saco non permiten a realización dunha beirarrúa de ancho suficiente, dada 
a escasa anchura destes. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa o nula. 
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Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é suficiente (de 1,8 a 2 metros) 

2.1.2.4 Vila do medio  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Só existe separación de tráficos nas rúas Barridal, Subcaselas e Vila do Medio. 

O resto do ámbito ten os tráficos sen separación e sen posibilidade de realizala dado que 
corresponden a vías de escaso ancho que non permite a realización dunha beirarrúa de ancho 
suficiente. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a media en todo o ámbito agás na zona da Igrexa que 
corresponde a un alto. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é suficiente (de 1,8 a 2 metros) 

2.1.2.5 Arcadio Pardiñas.  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Existen beirarrúas en todo o ámbito salvo nas Rúas Pedrón Salgueiro e Río Lamas.  

Estas zonas son dificilmente subsanables o tratarse de rúas de dobre sentido con un ancho 
pequeno de 6 a 7 metros. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a media en todo o ámbito agás na zona da Igrexa que 
corresponde a unha chaira 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é suficiente (superiores ós 1,8 metros e practicamente libres de 
obstáculos) 

2.1.2.6 Os Castros 

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Existen beirarrúas en todo o ámbito 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a media en todo o ámbito agás na zona dos colexios onde se 
atopan rúas de pendentes elevadas. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é de media 1,5 metros, algo escaso para as actuais normas do 
hábitat pero están practicamente libres de obstáculos e o ancho das rúas deixaría as calzadas por 
debaixo do aconsellable no caso das rúas de dobre sentido. 
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2.1.2.7 Ensanche.  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Existe un tramo de carril bici, no Incio do Paseo cara as Praias. 

Existe un ámbito peonil, correspondente o Paso Marítimo, á praza da Mariña, o parque Rosalía de 
Castro e a rúa Manuel Murguía. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Existen beirarrúas en todo o ámbito agás en tramos das rúas onde se atopan as casas fóra de 
ordenación e que coinciden coas zonas de estreitamento do ámbito. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a media en todo o ámbito. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é de media dous metros, e considérase ancho máis que 
suficiente. 

2.1.2.8 Suafonte.  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Existe o ámbito peonil da Praza do Concello. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Existen beirarrúas en todo o ámbito. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a media en todo o ámbito. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é de media 2 metros, existen dúas zonas onde o ancho é 
menor de xeito puntual, na Rúa do Mariñeiro, no treito bidireccional cara a rúa da venta (con un 
ancho de beirarrúa de 1,2 metros), e na Rúa do Castrelo (con un ancho de 7 metros e 
bidireccional, e un ancho de beirarrúa de 1 metro). Son zonas de moi difícil corrección dado o 
ancho das vías e o carácter bidireccional das mesmas.. 

2.1.2.9 Pascual Veiga – Burela de Cabo  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Non existen beirarrúas no ámbito da ordenación O4 conservación, existindo beirarrúas en todo o 
resto do ámbito. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente media a alta en todo o ámbito. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é de media 1,8 metros. As zonas sen beirarrúas corresponde a 
rúas de escaso ancho, moitas delas bidireccionais e sen posibilidade de implantar unha acera en 
condicións sen afectar ó tráfico rodado. 

2.1.2.10 Torrentes.  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen. 
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Presenza ou non de beirarrúas 

Existen beirarrúas en todo o ámbito 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a media en todo o ámbito. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é de 2 metros. 

2.1.2.11 Hospital.  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Existe a zona peonil do Parque do Campón e do espazo libre con códito de ámbito M161-01. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Existen beirarrúas en todo o ámbito, agás nalgunha das rúas en fondo de saco. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a media en todo o ámbito agás nalgún treito puntual dalgunha 
rúa. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é de media 2 metros. 

2.1.2.12 Perdouro.  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Non existen 

Presenza ou non de beirarrúas 

Existen en todo o ámbito das naves. 

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa en todo o ámbito. 

Ancho libre das beirarrúas 

O ancho libre da zona de beirarrúas é de media 2 metros. 

2.1.2.13 Cantiño.  

Existencia de carrís-bici e/ou zonas peonís  

Existe a zona do Paseo do Cantiño. 

Presenza ou non de beirarrúas 

Non existen, dado o ancho dos viais internos (6 metros) e o feito de ser bidireccionais, impiden a 
realización dunha beirarrúa en condicións.  

Pendentes lonxitudinais 

Presenta zonas de pendente baixa a nula en todo o ámbito. 

Ancho libre das beirarrúas 

Non existen. 
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2.1.2.14 Valoración da mobilidade peonil e en bicicleta 

O obxectivo último de este estudo e mellorar a calidade da mobilidade dentro do ámbito do 
PXOM, para isto hai que comprobar qué medio de transporte son máis adecuados para cada 
zona, para o que se necesita unha comparativa de tempos e outros condicionantes á circulación. 

 

O tempo de traxecto total desde a saída do punto de orixe ata a chegada ó destino depende de 
dous factores : 

 

- Tempo de inicio de traxecto: tempo que lle leva ó medio de transporte iniciar a marcha, isto 
inclúe: 

o Bicicletas: tempo necesario para chegar ó vehículo, soltar os medios de seguridade 
coma cadeas e cadeados e iniciar a marcha 

o Automóbiles: tempo necesario para ir ata o estacionamento do vehículo, entrar no 
vehículo e acendelo, e saír do estacionamento.  

o Transporte público: tempo necesario para chegar á parada e o tempo de espera. 
- Velocidade media do vehículo, que  depende fundamentalmente de tres aspectos: 

o Ordenación do tráfico: presenza e regulación de semáforos e sinais de circulación. 
o Trazado urbano: cantidade de interseccións de vías e cruces de peóns, que obrigan a 

un tempo de cruce. 
o Nivel de tráfico: a máis nivel de tráfico, peor velocidade media. 

 

A seguinte gráfica recolle datos medios publicados polo Ministerio de Fomento no estudio de 
Efectividade do transporte urbano do ano 2000.  
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Aparte do tempo de recorrido, compre ter en conta outros condicionantes, como poden ser: 

 

- Condiciones de trazado das rúas. 
- Ancho de calzada. 
- Interacción entre tráfico rodado e peonil. 
- Medidas de protección do patrimonio. 
- Capacidade de estacionamento de vehículos. 
- Presenza de obstáculos á circulación. 

 

Tendo en conta todos estes factores podemos concluír que existen varias zonas moi diferenciadas 
en canto as posibilidades de mobilidade: 

• A zona Costeira. 

• A zona de Ensanche- Os Castros - Suafonte. 

• Resto dos ámbitos. 

A zona Costeira  

Abrangue ó paseo marítimo ata a Marosa. Conta con unha ampla zona de paseo con Carril Bici.  

As pendentes son practicamente nulas. 

Neste ámbito resulta vantaxoso o uso da bicicleta, dadas as distancias a percorrer ata as praias, 
onde a distancia ata a praia de Ril é de 2150 metros dende a saída do urbano. 

• O tempo de percorrido en coche é de 3 minutos ó que hai que sumar os 5 minutos de 
preparación antes de iniciar a marcha, para un total de 8 minutos. 

• O tempo de percorrido en bicicleta é de 6 minutos, para un total de 7. 

• O tempo de percorrido a pé é de 25 minutos. 

Nesta zona sería aconsellable dispoñer de estacións de bicicletas nas prais da Marosa e Ril para 
promover o uso deste medio de transporte. 

 A zona de Ensanche- Os Castros – Suafonte 

As pendentes son moderadas, inferiores ó 8% en case todos os casos, salvo na zona dos Castros 
onde se poden atopar pendentes difíciles (superiores ó 10%) 

Existe unha zona peonil na Praza da Mariña. 

Neste ámbito resulta vantaxoso o desprazamento a pé, xa que as distancias a percorrer intra 
ámbito son pequenas, e a inexistencia de carrís bici, fai que a circulación destas sexa perigosa. 

A estrutura da circulación da zona do ensanche, fai que o desprazamento en automóbil ou en 
bicicleta perdan vantaxe dadas as direccións únicas existentes, que obrigan a grandes rodeos que 
son evitados a pé. 

Dado que o Ensanche é o Inicio do Paseo é conta coa Praia do Portelo, sería aconsellable colocar 
estacións de bicicletas na Praia do Portelo e na Praza da Mariña para promover o seu uso, 
principalmente cara as praias. 

Resto dos ámbitos 

En Arcadio Pardiñas e O Perdouro non é aconsellable o uso da bicicleta dado o elevado nivel de 
tráfico rodado, aínda que o ancho das vías principais é aceptable. 

Existen ámbitos como o de Vilar, Vila do Medio e Burela de Cabo – Pascual Veiga que contan con 
zonas de pendentes medias ou elevadas, rúas sen separación de usos, e con ancho insuficiente, 
polo que existen numerosos atrancos ó uso das bicicletas é difícil. 

Hospital e Torrentes contan con mellores anchos, e separación de usos, pero teñen pendentes 
medias ou elevadas, neste caso o uso de bicicleta gana vantaxe pero unicamente intra ámbito e 
entre eles, xa que limitan con outros ámbitos onde o uso desta é desaconsellable. 
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Os Cotos e O cantiño, atópanse demasiado illados para que o uso da bicicleta sexa vantaxoso, xa 
que teñen que discorrer por Arcadio Pardiñas. 

2.1.2.15 Proposta de peonalización 

As rúas máis propicias para a peonalización corresponden ás zonas de Vilar, Vila do Medio e 
Pascual Veiga - Burela de Cabo.  

Nestas zonas se concentran a maior parte dos problemas de anchos de rúa e cruces perigosos, 
polo que a súa peonalización permitiría eliminar estes problemas, se ben é certo que o único tráfico 
rodado de moitas destas vías é de residentes con praza de garaxe.Nestes ámbitos existen vaos en 
vigor e que o seu illamento do resto dos sectores, repercutiría negativamente na calidade vida do 
sector.  

A peonalización destes ámbitos supón un custo elevado que non repercutiría nunha mellora 
significativa da situación por tres motivos: 

• Existen vaos dentro dos ámbitos, polo que a peonalización debería ser parcial, permitindo o 
paso a residentes. 

• O tráfico destas rúas é practicamente exclusivo de residentes. 

• A peonalización esixiría unha adecuación do firme de custo elevado. 

Tendo en conta o análise efectuado, cremos conveniente non propoñer a peonalización de 
ningunha rúa. 

2.1.2.16 Conclusións 

En Burela existen os seguintes problemas de mobilidade peonil e de bicicletas: 

• Existen zonas problemáticas en canto os trazados peonís dadas as elevadas pendentes. 

• Existen rúas sen separación de tráficos, dado que carecen de beirarrúas e que non son 
facilmente corrixibles. 

• Existen poucos trazados peonís alternativos entre varios dos ámbitos.  
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2.2 ANÁLISE DA SITUACIÓN DE TRÁFICO NO PXOM 

2.2.1 Metodoloxía 

Para o estudo da situación actual do tráfico rodado faise necesaria unha análise pormenorizada 
dos seguintes puntos para cada sector: 

• Influencia sobre o tráfico rodado: valorando a influencia da creación dos novos itinerarios, 
e a aparición de novas prazas de aparcamento sobre o tráfico da cidade. Analizarase a 
influencia da creación de novas necesidades de tráfico cara  outros ámbitos. 

• Influencia sobre o tráfico peonil: valorando a influencia da creación dos novos itinerarios 
con pendentes axeitadas e de novos espazos peonís. 

A continuación pasaremos a valorar a influencia dos distintos urbanizables e áreas de actuación na 
mobilidade: 

2.2.2 SURB-D01 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Crea un itinerario alternativo de acceso dende o enlace coa N-642, con unha pendente moi 
inferior ó existente. 

Probablemente, xunto a realización do Hospital da Costa xerará un incremento de tráfico en 
dirección ó Hospital, preferentemente dende a N-642, dado que a atención primaria realízase no 
Centro de Saúde de Burela. 

Crea unhas necesidades de aparcamento, xunto coa ampliación do Hospital da Costa moi 
elevadas, que deben ser absorbidas pola realización do SURB-D03, e coa posible realización dun 
aparcadoiro de pago anexo ó Hospital. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Influencia nula, dado que se trata dunha alternativa a un tráfico unicamente rodado (o tráfico da 
N-642). 

2.2.3 SURB-D02 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Creará un aumento da demanda de tráfico da zona, aínda que o tratarse de unha ampliación e 
non dun uso novo, o aumento será moito menor. Dado o nivel de servizo dos viais que levan cara 
este desenrolo e o incremento de tráfico esperado, este tráfico é perfectamente asumible sen 
causar problemas de tráfico no ámbito. 

A demanda de aparcamento xerada pode resolverse de xeito interno no propio ámbito. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Influencia nula. 

2.2.4 SURB-D03 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xera un itinerario alternativo dende o Hospital cara a Avenida do Perdouro a través do SURB-I01. 

Non crea aumento da demanda de tráfico polo seu uso, aparcamento. Xera un aumento da 
capacidade de aparcamento para dar resposta ó aumento xerado pola ampliación do Hospital 
da Costa. 

A demanda de aparcamento xerada pode resolverse de xeito interno no propio ámbito. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xera un itinerario alternativo dende o Hospital cara a Avenida do Perdouro a través do SURB-I01. 
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2.2.5 SURB-ND-R01 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Vilar e cara a 
Vila do Medio. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas, pero dado o número de Vivendas xerado, non supón un atranco ó 
tráfico da avenida. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas unifamiliares contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten 
usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Vilar e cara a 
Vila do Medio. 

2.2.6 SURB-R02 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dende Vila do Medio a Burela de 
Cabo – Pascual Veiga. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas, pero dado o número de Vivendas xerado, non supón un atranco ó 
tráfico da avenida. A demanda cara o Hospital, Vilar e Vila do medio, canalízase a través do 
propio ámbito sen afectar a Arcadio Pardiñas. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas unifamiliares contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten 
usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dende Vila do Medio cara Burela de 
Cabo - Pascual Veiga. 

2.2.7 SURB-R03 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Elimina o fondo de saco das rúas Valle Inclán,  Tombo, Fazouro, e Rafael Dieste e Camiño Real. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas, pero dado o número de Vivendas xerado, non supón un atranco ó 
tráfico da avenida.  

A demanda cara o Hospital, Vilar e Vila do medio, canalízase a través do propio ámbito sen afectar 
a Arcadio Pardiñas. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas unifamiliares contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten 
usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dende Vila do Medio cara Burela de 
Cabo - Pascual Veiga. 
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2.2.8 SURB-ND-R04 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Vilar. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas, pero dado o número de Vivendas xerado, non supón un atranco ó 
tráfico da avenida. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas unifamiliares contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten 
usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Vilar. 

2.2.9 SURB-I01 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xerará un itinerario alternativo entre o Hospital e a Avenida do Perdouro. 

Crea un alto aumento da demanda de tráfico polo seu uso, industrial.  

Crea un aumento da demanda de uso de Arcadio Pardiñas, cara o porto, e cara o enlace da N-
642. Os dous primeiros poden levar a problemas puntuais de tráfico en hora punta (ó inicio e 
terminación da xornada laboral e á hora da comida), pero dada a indefinición dos enlaces e do 
viario interno, non se pode aproximar máis a influencia. 

Dado que cando se desenrole xa estará operativo o novo ramal cara o Porto a afección á avenida 
será menor. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as naves contarán con aparcamento dentro das parcelas, e non é probable que 
necesiten usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xerará itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito. 

2.2.10 SURB-ND-I02 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Trátase dun ámbito industrial alonxado do solo urbano, creará un aumento da demanda de uso da 
estrada de Vilaestrofe, que actualmente conta con un nivel de tráfico moi baixo, polo que é 
perfectamente asumible por esta. 

Queda por resolver o acceso directo cara a A-8, a resolver durante a tramitación deste 
urbanizable. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Nulo, atópase tan alonxado do solo urbano, que é moi improbable que se xere tráfico peonil cara 
el. 
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2.2.11 P02 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xera un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente dentro do ámbito de Vilar. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas, pero dado o número de Vivendas xerado, non supón un atranco ó 
tráfico da avenida. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas unifamiliares contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten 
usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xera itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Vilar. 

2.2.12 P03 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xera un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente a rúa do Colexio. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas, pero dado o número de Vivendas xerado, non supón un atranco ó 
tráfico da avenida. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas unifamiliares contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten 
usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xera itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Vilar. 

2.2.13 P04 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Conecta os fondos de saco das dúas ramas da rúa dos Castros. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas, pero dado o pequeno número de Vivendas xerado, non supón un 
atranco ó tráfico da avenida. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas unifamiliares contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten 
usar o aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Nula, a comunicación peonil xa existe actualmente. 

2.2.14 P05 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida. 

Non xera prazas de aparcamento, e crea un fondo de saco, dado o ancho do viario, é 
aconsellable consideralo como un ámbito parcialmente peonil, con acceso unicamente para 
residentes, xerando un espazo libre de calidade na zona. 
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Influencia sobre o tráfico peonil 

é aconsellable consideralo como un ámbito parcialmente peonil, con acceso unicamente para 
residentes, xerando un espazo libre de calidade na zona. 

2.2.15 P07 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente á Rúa Río Masma 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida.  

A demanda cara o Hospital, Vilar, e Pascual Veiga – Burela de Cabo, realizarase a través doutros 
itinerarios alternativos xerados por outros urbanizables. 

Xera un aumento da capacidade de aparcamento que pode ser usada por ámbitos limítrofes, 
dado que as vivendas contarán con garaxe propio e non é probable que necesiten usar o 
aparcamento da rúa. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente á Rúa Río Masma 

2.2.16 P09 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Elimina o fondo de saco da  rúa José María González Río.  

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida.  

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente. 

2.2.17 P11 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Elimina o fondo de saco da  rúa Laxelas. Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho 
suficiente entre Vila do Medio e Pascual Veiga – Burela de Cabo. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida.  

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente. 

2.2.18 P12 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Elimina o fondo de saco da  rúa das Rúas San Xoán Bautista, o camiño do Cancelo e o atrio da 
Igrexa. Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente dentro do ámbito de Pascual 
Veiga e Burela de Cabo. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida.  
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Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente. 

2.2.19 P14 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Crea dous itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Pascual 
Veiga e Burela de Cabo. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida.  

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea dous itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente. 

2.2.20 P15 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Crea dous itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente dentro do ámbito de Pascual 
Veiga e Burela de Cabo. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida.  

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea dous itinerarios alternativos adaptados e de ancho suficiente. 

2.2.21 P16 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Xera un itinerario alternativo entre Torrentes e Pascual Veiga – Burela de Cabo.  

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial. Crea un aumento da demanda 
de uso de Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, pero dado o pequeno número de Vivendas 
xerado, non supón un atranco ó tráfico da avenida.  

Influencia sobre o tráfico peonil 

Practicamente nulo. 

2.2.22 P17 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Trátase do aproveitamento dunha bolsa de solo non consolidado dentro do urbano e non xera 
itinerario alternativo. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial.  

Influencia sobre o tráfico peonil 

Xera un itinerario peonil alternativo cara a Praza do Concello. 
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2.2.23 P19 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Trátase do aproveitamento dunha bolsa de solo non consolidado dentro do urbano e non xera 
itinerario alternativo. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial.  

Influencia sobre o tráfico peonil 

Practicamente nulo. 

2.2.24 P20 e P21 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Crean un itinerario alternativo de ancho suficiente entre os dous lados da vía do FEVE a través do 
futuro Ramal de aceso ó Porto. 

Crea un importante aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial en mazá pechada, 
e extensión, pero descargará en gran medida o uso de Arcadio Pardiñas, Eijo Garay e a Rúa do 
Correo o dar outro acceso de calidade cara os ámbitos deste lado da vía do FEVE.  

Crearán un aumento capacidade de aparcamento, xa que a ordenación en mazá pechada, 
permite a creación de numerosas prazas de garaxe propias, polo que o uso do aparcamento das 
rúas será escaso. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crean un itinerario alternativo de ancho suficiente entre os dous lados da vía do FEVE a través do 
futuro Ramal de aceso ó Porto. 

2.2.25 P22 

Influencia sobre o tráfico rodado 

Elimina o Fondo de saco da rúa Celso Emilio Ferreiro. 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial en mazá pechada, pero dada 
a súa extensión e a descarga producida por outros ámbitos, este aumento é asumible.  

Creará un aumento capacidade de aparcamento, xa que a ordenación en mazá pechada, 
permite a creación de numerosas prazas de garaxe propias, polo que o uso do aparcamento das 
rúas será escaso. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crean un itinerario alternativo de ancho suficiente para Celso Emilio Ferreiro. 

2.2.26 P23  

Influencia sobre o tráfico rodado 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial en mazá pechada, pero dada 
a súa escasa edificabilidade (un só edificio) é asumible.  

Creará un aumento capacidade de aparcamento, xa que a ordenación en mazá pechada, 
permite a creación de numerosas prazas de garaxe propias, polo que o uso do aparcamento das 
rúas será escaso. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea un itinerario alternativo de ancho suficiente. 
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2.2.27 P24  

Influencia sobre o tráfico rodado 

Elimina os fondos de saco do camiño da Andaina e de un calexón de acceso a vivendas 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, pero dada a súa extensión e a descarga 
producida por outros ámbitos, este aumento é asumible.  

Creará un aumento capacidade de aparcamento, xa que a ordenación , permite a creación de 
numerosas prazas de garaxe propias, polo que o uso do aparcamento das rúas será escaso. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente. 

2.2.28 P25  

Influencia sobre o tráfico rodado 

Elimina os fondos de saco das rúas do Ril, de Vistalegre e un calexón innominado 

Crea un aumento da demanda de tráfico polo seu uso, residencial en mazá pechada, pero dada 
a súa escasa edificabilidade (un só edificio) é asumible.  

Creará un aumento capacidade de aparcamento, xa que a ordenación en mazá pechada, 
permite a creación de numerosas prazas de garaxe propias, polo que o uso do aparcamento das 
rúas será escaso. 

Influencia sobre o tráfico peonil 

Crea un itinerario alternativo adaptado e de ancho suficiente. 
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2.3 EFECTO DO PXOM SOBRE A MOBILIDADE 

Segundo o análise do apartado anterior podemos concluír o seguinte: 

• O PXOM corrixe moitas das deficiencias de itinerario do tráfico rodado e peonil de Burela 
como son as seguintes: 

o Aparece un vial alternativo de ancho suficiente e menor pendente do acceso ó 
enlace coa N-642, a través do D-01. 

o Aparece un vial alternativo de ancho suficiente entre Vilar e a Vila do Medio a 
través do SURB-ND-R04. 

o Aparece un vial alternativo de ancho suficiente entre a Vila do Medio e Pascual 
Veiga- Burela de Cabo a través do SURB-R02 e o P11. 

o Aparece un vial alternativo de ancho suficiente á Rúa do Colexio a través do P03. 

o Aparece un vial alternativo de ancho suficiente á Rúa de Pedrón Salgueiro a través 
do P08. 

o Aparece un acceso alternativo de ancho suficiente entre os dous lados da vía do 
FEVE a través dos P20, P21 e o futuro Ramal de aceso ó Porto. 

o Aparecen dous itinerarios alternativos de ancho suficiente á Rúa do Cancelo e 
Pascual Veiga a través dos P14 e P15. 

o Aparece un vial alternativo de ancho suficiente entre o Hospital e O Perdouro a 
través do SURB-I01. 

o Aparece un vial alternativo de ancho suficiente á Rúa Río Masma a través do P07. 

• O PXOM elimina moitas rúas en fondo de Saco, como son as seguintes: 

o As dúas Ramas da rúa dos Castros a través do P04. 

o A rúa das Laxelas a través do P11. 

o As Rúas San Xoán Bautista, o camiño do Cancelo e o atrio da Igrexa a través do 
P12. 

o As rúas Valle Inclán,  Tombo, Fazouro, e Rafael Dieste e Camiño Real a través do 
SURB-R03. 

o As rúas do Ril, de Vistalegre e un calexón innominado a través do P25. 

o A rúa Celso Emilio Ferreiro a través do P22. 

o A rúa do Torques a través do SURB-I01. 

o O camiño da Andaina e un calexón de acceso a vivendas, a través do P24 e un 
novo vial. 

o A rúa José María González Río a Través do P09. 

• O PXOM aumenta o volume de tráfico urbano, pero a aparición de itinerarios alternativos 
descarga as rúas máis transitadas e permiten absorber este tráfico sen xerar problemas de 
tráfico.   

• Os novos viais contan con unha pendente inferior ó 8%, polo que facilitan a mobilidade 
peonil e en bicicleta. 

• Crea zonas de estacionamento de bicicletas adicionais para o fomento da mobilidade en 
bicicleta. 

 

Polo tanto, o PXOM ten un impacto moi positivo na mellora da mobilidade interna da cidade. 
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2.4 DESEÑO DE MEDIDAS 

Realizarase a implantación de seis estacionamentos de bicicletas, a saber: 

• Praia da Marosa. 

• Praia de Ril. 

• Praia do Portelo. 

• Praza da Mariña. 

• SURB-R02. 

• SURB-D01. 

Con esta medida conseguiranse os seguintes obxectivos: 

• Diminución do tráfico rodado cara as praias. 

• Diminución do tráfico rodado cara o Hospital e o colexio e a gardería. 

• Diminución do tráfico rodado cara o Concello e o Centro de Saúde. 
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3. ANÁLISE DE ACCESIBILIDADE 

3.1 ANÁLISE DO ESTADO ACTUAL 

Dentro deste análise valorarase a accesibilidade para persoas con discapacidade. 

3.1.1 METODOLOXÍA DE ESTUDO DE ACCESIBILIDADE 

 
Para realizar o estudo de accesibilidade do ámbito do PXOM seguiremos o seguinte esquema de 
traballo: 

 
1. Determinación dos problemas de accesibilidade: para isto analizaranse as distintas rúas e 

espazos públicos, de acordo os parámetros de accesibilidade definidos pola normativa de 
accesibilidade vixente.  

2. Valoración dos resultados: unha vez realizada a identificación dos problemas existentes, 
valorarase o grao de afección de accesibilidade e posibles solucións á mesma. 

3. Proposta de plan de mellora de accesibilidade: Coa valoración dos resultados e as 
alternativas, farase unha proposta de plan de actuación para mellorar, na medida do posible,  
a accesibilidade do ámbito de estudo. Detallaranse medidas concretas. 

 

Como fonte de datos para realizar este estudo usáronse os recollidos durante o estudo de campo, 
incluíndo as fotos realizadas. 

3.1.2 DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE 

 
Os principais problemas de accesibilidade para as persoas con discapacidade corresponden ás 
seguintes causas: 

 

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS EN CADEIRA DE RODAS: 

 
- Existencia de escaleiras ou chanzos, impiden o paso das cadeiras de rodas. Se non levan 

aparelladas ramplas adaptadas constitúen un obstáculo imposible de superar. 
- Pendentes lonxitudinais excesivas: Unha pendente superior ó 8% causa moitos atrancos para 

as cadeiras de rodas, especialmente para aquelas non motorizadas, podendo chegar a 
impedir o paso das mesmas. 

- Pendentes transversais excesivas: Unha pendente transversal superior ó 2% causa 
incomodidade ó pasaxeiro da cadeira de rodas e aumenta o perigo de envorco da mesma. 

- Ancho libre: o espazo mínimo para  a circulación sen atrancos de unha cadeira de rodas é de 
1,20 metros, se o espazo dispoñible é menor dificúltase a mobilidade das cadeiras e pode 
impedirse o paso se o espazo libre é menor.  

- Ancho nas esquinas: nas esquinas das rúas debe existir un espazo de diámetro 1,50 metros 
para poder xirar sen atrancos. 

- Presenza de resaltos no itinerario, con resaltos superiores ós 2 cm. diminúe en grande medida a 
capacidade de desprazamento das cadeiras de rodas. 

- Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas: un pavimento non antideslizante pode provocar que 
sexa moi difícil a circulación das cadeiras de rodas, sobre todo en caso de choiva. 

- Altura de bordos e presenza de rebaixes, alturas de bordo superiores a 14 cm impiden o 
acceso das cadeiras de rodas á beirarrúa, do mesmo xeito a existencia de pasos de peóns e 
esquinas rebaixados facilitan en grande medida a accesibilidade para as cadeiras de rodas.  

- Presenza de mobiliario urbano: o mobiliario urbano debe deixar un ancho libre de 1,20 metros 
e unha altura libre de 2,10 metros. 
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PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL: 

 
- Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros: esta ausencia 

dificulta a orientación das persoas con discapacidade visual. 
- Pasos de Peóns con resalto sonoro, para permitir a detección da aproximación a un paso 

de peóns ou un semáforo. 
- Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo. Limitan en grande medida a 

accesibilidade para as persoas con discapacidade visual, xa que precisan de axuda para 
cruzar no momento que o semáforo está en verde. 

- Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille: En especial nas paradas de autobuses, 
edificios oficiais, etc.  

- Presenza de mobiliario urbano: o mobiliario urbano debe deixar un ancho libre de 1,20 
metros e unha altura libre de 2,10 metros. 

A continuación pasamos a analizar estes problemas en cada un dos ámbitos de estudo.  

3.1.2.1 Vilar  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Existen rúas con pendentes excesivas: Rúa do Vilar, Estrada de Vilar, e Pista da Fonte do Corvo. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito. Existen dada a non separación de tráficos.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Non existen problemas no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 
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3.1.2.2 Os Cotos 

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Non existen no ámbito  

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito. Existen dada a non separación de tráficos.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Non existen problemas no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.3 Vila do medio  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Existen no ámbito, pero son de acceso á capela. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Existen no ámbito varias rúas con pendentes excesivas: Rúa do Barridal, Rúa de Subcaselas, Rúa da 
Vila do Medio. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito. Existen dada a non separación de tráficos.  
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Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Existen algúns pasos de peóns sen adaptar no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.4 Arcadio Pardiñas.  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Non existen problemas no ámbito. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito. Existen problemas puntuais dada a non separación de 
tráficos.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Existen algúns pasos de peóns sen adaptar no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 
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Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.5 Os Castros 

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Existen rúas con pendente excesiva: Rúa do colexio, Rúa dos Castros, Rúa Mondoñedo, Rúa da 
Veiga. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Existen algúns pasos de peóns sen adaptar no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 
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3.1.2.6 Ensanche.  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Existen no ámbito, pero contan con itinerarios adaptados alternativos. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Existen algúns pasos de peóns sen adaptar no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.7 Suafonte.  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Existen problemas na Rúa do Mariñeiro, no treito bidireccional cara a rúa da venta (con un ancho 
de beirarrúa de 1,2 metros), e na Rúa do Castrelo (con un ancho de 7 metros e bidireccional, e un 
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ancho de beirarrúa de 1 metro). Son zonas de moi difícil corrección dado o ancho das vías e o 
carácter bidireccional das mesmas.. 

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Existen algúns pasos de peóns sen adaptar no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.8 Pascual Veiga – Burela de Cabo  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Existen no ámbito varias rúas con pendentes excesivas: Pascual Veiga, un treito da Rúa do 
Cancelo,  Luis Seoane, Valle Inclán,  Tombo, Fazouro, e Rafael Dieste 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Existen problemas puntuais de ancho libre.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Existen algúns pasos de peóns sen adaptar no ámbito. 
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Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Existen pasos de peóns sen o resalto sonoro no ámbito 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.9 Torrentes.  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Existen no ámbito varias rúas con pendentes excesivas. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Non existen no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Non existen no ámbito. 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 
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3.1.2.10 Hospital.  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Existen no ámbito, no Parque do Campón, pero contan con itinerario adaptado alternativo. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Existen no ámbito varias rúas con pendentes excesivas. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Non existen no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Non existen no ámbito. 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.11 Perdouro.  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen problemas no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Non existen problemas no ámbito. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito.  

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  
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Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Non existen no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 

Non existen no ámbito. 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con traducción no ámbito. 

3.1.2.12 Cantiño.  

Existencia de escaleiras ou chanzos  

Non existen problemas no ámbito. 

Pendentes lonxitudinais excesivas 

Non existen problemas no ámbito. 

Pendentes transversais excesivas 

Non existen no ámbito. 

Ancho libre 

Non existen problemas de ancho no ámbito. Existen pola falta de separación de tráfico. 

Ancho nas esquinas 

Non existen problemas no ámbito.  

Presenza de resaltos 

Non existen problemas no ámbito.  

Tipo de pavimento das rúas e beirarrúas 

Non existen problemas no ámbito. 

Altura de bordos e presenza de rebaixes 

Non existen no ámbito. 

Presenza de mobiliario urbano 

Non existen problemas no ámbito. 

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros 

Non existen itinerarios marcados no ámbito. 

Pasos de Peóns con resalto sonoro 



 

 

 

Aprobación  P rov i s ional      -      Outubro  2 .013  

Páxina  38 

t  a
planes y proyectos
e

Non existen no ámbito. 

Semáforos e pasos de peóns sen sistema de cruce auditivo 

Os semáforos existentes contan con aviso sonoro. 

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille 

Non existen sinais e carteis con tradución no ámbito. 

3.2 VALORACIÓN DOS RESULTADOS DE ACCESIBILIDADE ACTUAL 

 
A continuación faremos un análise dos problemas detectados e das posibles solucións, que se 
usarán posteriormente para definir o plan de mellora da accesibilidade.  

 

3.2.1 VALORACIÓN DE ACCESIBILIDADE PARA AS CADEIRAS DE RODAS 

 
Do análise dos datos recollidos, podemos concluír que o ámbito do PXOM presenta atrancos 
importantes á accesibilidade para as cadeiras de rodas, que se poden resumir nos seguintes 
puntos: 

 
- Existe un problema xeneralizado coas pendentes das rúas: Existen moitas 

rúas con pendentes superiores ó 8%, especialmente nas zonas de Vilar, Vila 
do Medio e Pascual Veiga-Burela de Cabo. Isto é debido á orografía da 
cidade. 

- Existen múltiples rúas onde non está ordenado o tráfico rodado e peonil: 
especialmente nas zonas de Vilar, Vila do Medio e Pascual Veiga-Burela de 
Cabo. Este tipo de situacións é perigosa para a xente con discapacidade.  

- Existen algúns pasos de peón e esquinas de rúas sen rebaixar: isto 
entorpece en grande medida a mobilidade das cadeiras de rodas 

 

No caso das pendentes elevadas, non hai unha solución posible, dado que para solucionalo esixiría 
cambiar o trazado actual das rúas. 

 

No caso de elementos de mobiliario que crean obstáculos, a solución aparente é a retirada do 
elemento de mobiliario, pero normalmente o verdadeiro motivo do problema é o ancho da 
beirarrúa, non a presenza do mobiliario, que normalmente resulta ser necesario nese punto. 

 

De todo o anterior podemos concluír que pode acadarse unha mellora significativa na 
accesibilidade para as cadeiras de rodas cunha serie de actuacións non moi custosas. 

 

 

3.2.2 VALORACIÓN DE ACCESIBILIDADE PARA DISCAPACITADOS VISUAIS 

 

Do análise dos datos recollidos, pódese concluír que Burela presenta algúns problemas á 
accesibilidade das persoas con discapacidade visual. 

As solucións posibles para mellorar a accesibilidade son as seguintes: 
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- Poñer nos pasos de peóns materiais con resaltos sonoros, ou con materiais 
distintos ó do resto da beirarrúa, que faciliten a identificación dos mesmos 
ás persoas con discapacidade visual. 

- Dotar sinais e carteis con unha tradución a linguaxe Braille.   
 

 

Podemos concluír que se pode acadar unha mellora moi significativa na accesibilidade para 
discapacitados visuais con unha inversión orzamentaria relativamente baixa. 

 

3.3 ANÁLISE DO PXOM 

Todas as rúas e viarios dos urbanizables e polígonos de actuación están adaptados á Lei de 

accesibilidade, polo que a súa apertura non xera problemas de accesibilidade. 

O PXOM xera itinerarios alternativos adaptados ás seguintes rúas: 

• Aparece un vial adaptado entre Vilar e a Vila do Medio a través do SURB-ND-R04. 

• Aparece un vial adaptado entre a Vila do Medio e Pascual Veiga- Burela de Cabo a través 
do SURB-R02 e o P11. 

• Aparece un vial adaptado en lugar da Rúa do Colexio a través do P03. 

• Aparece un vial adaptado en lugar da Rúa de Pedrón Salgueiro a través do P08. 

• Aparece un vial adaptado entre os dous lados da vía do FEVE a través dos P20, P21 e o 
futuro Ramal de aceso ó Porto. 

• Aparecen dous itinerarios adaptados de ancho suficiente á Rúa do Cancelo e Pascual 
Veiga a través dos P14 e P15. 

• Aparece un vial adaptado entre o Hospital e O Perdouro a través do SURB-I01. 

• Aparece un vial adaptado de ancho suficiente á Rúa Río Masma a través do P07. 

Polo tanto, o PXOM ten un impacto positivo na mellora da accesibilidade da cidade. 

3.4 DESEÑO DE MEDIDAS 

As medidas deseñadas son as seguintes: 

• Corrixir aqueles pasos de peóns sen rebaixes existentes. 

• Poñer nos pasos de peóns materiais con resaltos sonoros, ou con materiais distintos ó do 
resto da beirarrúa, que faciliten a identificación dos mesmos ás persoas con discapacidade 
visual. 

• Dotar sinais e carteis con unha tradución a linguaxe Braille.   
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4. PLAN DE MELLORA DE MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE 

Para a mellora da accesibilidade e a mobilidade compre realizar unha serie de actuación xa 
esbozadas nos apartados anteriores de valoración de problemas. Para levalas a cabo, proponse un 
plan de actuación en tres fases, a curto, medio, e longo prazo: 

 

- As actuacións a curto prazo incluirán as solucións os problemas máis 
facilmente solucionables, con menor custo económico, e que non supoñen 
unha variación significativa da ordenación actual do tráfico. 

- As actuacións a medio prazo, inclúen aquelas solucións que, ou ben 
supoñen unha maior inversión económica, ou supoñen unha afección 
menor á ordenación actual do tráfico. 

- As actuacións a longo prazo, inclúen aquelas solucións máis gravosas 
economicamente, ou que supoñen unha variación significativa da 
ordenación do tráfico.  

 

Dende o punto de vista da mobilidade a realización das medidas recollidas neste plan conseguiría 
o seguinte obxectivo: 

 

- Creación dun sistema de tráfico de bicicletas que axude a diminuír o nivel 
de tráfico de automóbiles da zona, mellorando tanto a fluidez coma a 
sustentabilidade do mesmo, MEDIANTE A CREACIÓN DE TRES PUNTOS. 

 

En canto o custo económico das actuación destinadas a mellorar a mobilidade cabe destacar 
que a inversión necesaria é baixa, salvo no caso do aparcamento do solo urbanizable SURB-D01, 
sendo a mellora acadada moi significativa. 

   

Dende o punto de vista da accesibilidade, a realización completa deste plan garantiría un nivel de 
accesibilidade moi elevado e solucionaría case todos os puntos conflitivos detectados, salvo os que 
non teñen unha solución técnica viable, ou os que suporían un desembolso económico inasumible. 
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4.1 ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO 

 

As actuacións sobre a accesibilidade propostas a curto prazo inclúen as seguintes: 

 

- Realización dos rebaixes en pasos de peóns e esquinas nas rúas que 
carezan deles. 

- Colocación en todos os pasos de peóns de materiais con resaltos sonoros 
ou diferenciados que faciliten a súa identificación ás persoas con 
discapacidade visual. 

 

Con estas actuacións acadaríase unha mellora significativa na accesibilidade nos puntos 
detectados. 

 

4.2 ACTUACIÓNS A MEDIO PRAZO 

 

As actuacións sobre a mobilidade propostas a medio prazo son as seguintes: 

 

- Creación do estacionamento de bicicletas da Praza da Mariña. 
- Creación do estacionamento de bicicletas da Praia do Portelo. 
- Creación do estacionamento de bicicletas da Praia de Ril. 
- Creación do estacionamento de bicicletas da Praia da Marosa. 

 

4.3 ACTUACIÓNS A LONGO PRAZO 

 

As actuacións programadas a longo prazo para a mellora de mobilidade son as seguintes: 

 

- Creación do estacionamento de bicicletas dos solos urbanizables SURB-D01 
e SURB-R02.  

- Creación do aparcadoiro do SURB-D03. Non se valorará no orzamento xa 
que se considera un solo urbanizable e se valora como tal. 

 

As actuacións programadas a longo prazo para a mellora de accesibilidade son as seguintes: 

 

- Colocación de sinais e carteis con tradución a linguaxe Braille, especialmente no caso de 
paradas de autobús urbano ou taxi. 

 

A valoración destas actuacións atópanse no anexo nº 2 Orzamento. 
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Presupuesto



1.1 REBAIXE DE PASOS DE PEÓNS NON ADAPTADOS
1.1.1 AAC01 ud ud de realización de rebaixe de peóns segundo normativa vixente de

accesibilidade, incluíndo traxecto diferenciado do resto do pavimento. 27,000 589,38 15.913,26

1.2 REBAIXES DE BORDILLO EN ESQUINA
1.2.1 AAC02 ud ud de rebaixe de bordillo en esquina 43,000 774,00 33.282,00

1.3 PAVIMENTO ADAPTADO EN CRUCE DE PEÓNS
1.3.1 AAC03 ud Pavimento sonoro adptado cruce de peóns 53,000 420,45 22.283,85

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO : 71.479,11
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO

Nu… Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



2.1 CREACIÓN ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS
2.1.1 ACMOV3 ud CREACIÓN ESTACIONAMENTO BICICLETAS 4,000 6.037,50 24.150,00

Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓNS A MEDIO PRAZO : 24.150,00
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Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓNS A MEDIO PRAZO

Nu… Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



3.1 SINAIS E CARTEIS EN BRAILLE
3.1.1 BRAILLE01 PA cartel de información turistica o de servicios públicos con traducción a

braille. 10,000 4.000,00 40.000,00

3.2 CREACIÓN ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS
3.2.1 ACMOV3 ud CREACIÓN ESTACIONAMENTO BICICLETAS 2,000 6.037,50 12.075,00

Total presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓNS A LONGO PRAZO : 52.075,00
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Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓNS A LONGO PRAZO

Nu… Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



Presupuesto de ejecución material

1 ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO ........................................................................................................................ 71.479,11
2 ACTUACIÓNS A MEDIO PRAZO ........................................................................................................................ 24.150,00
3 ACTUACIÓNS A LONGO PRAZO ........................................................................................................................ 52.075,00

Total ........................................ 147.704,11

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS.

Lugo, OUTUBRO DE 2013
ARQUITECTO

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ
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1 ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO
1.1 REBAIXE DE PASOS DE PEÓNS NON ADAPTADOS ........................................................................................................................ 15.913,26
1.2 REBAIXES DE BORDILLO EN ESQUINA ........................................................................................................................ 33.282,00
1.3 PAVIMENTO ADAPTADO EN CRUCE DE PEÓNS ........................................................................................................................ 22.283,85

Total 1 ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO ..........: 71.479,11
2 ACTUACIÓNS A MEDIO PRAZO

2.1 CREACIÓN ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS ........................................................................................................................ 24.150,00

Total 2 ACTUACIÓNS A MEDIO PRAZO ..........: 24.150,00
3 ACTUACIÓNS A LONGO PRAZO

3.1 SINAIS E CARTEIS EN BRAILLE ........................................................................................................................ 40.000,00
3.2 CREACIÓN ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS ........................................................................................................................ 12.075,00

Total 3 ACTUACIÓNS A LONGO PRAZO ..........: 52.075,00
Presupuesto de ejecución material 147.704,11
13% de gastos generales 19.201,53
6% de beneficio industrial 8.862,25

Suma 175.767,89
21% I.V.A. 36.911,26

Presupuesto de ejecución por contrata 212.679,15

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS.

Lugo, OUTUBRO DE 2013
ARQUITECTO

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ

Proyecto: VALORACIÓN ECONÓMICA MEDIDAS DE MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE
Capítulo Importe
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