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OBXECTO DO ESTUDO 

A vila de Carballo está a experimentar nos últimos anos un proceso de transformación do seu espazo público por 
medio da realización de actuacións concretas que pretenden mellorar a calidade de vida dos cidadáns e solucionar 
os problemas de mobilidade, accesibilidade e seguridade existentes. 

Entre as accións que se van concretar no proceso pódense destacar: 
 
• Recuperación-creación dun espazo público cualificado e de calidade. 
• Racionalización na utilización do automóbil privado. 
• Redución das emisións de gases contaminantes e contaminación acústica. 
• Acougado do tráfico e mellora da seguridade de peóns e ciclistas. 
• Potenciación das formas de mobilidade sustentable: peón, bicicleta. 
• Creación de redes funcionais no termo municipal para peóns e ciclistas. 
• Previsión de áreas de aparcamento de proximidade. 

Durante todo o proxecto terase en conta o seu carácter transversal e a importancia que terá no seu 
desenvolvemento a participación cidadá. 



FASES DO TRABALLO 

FASE V 

Seguimento e control da estratexia Definición de Indicadores / Mellora Continua  

FASE IV 

Traballo colaborativo Incorporación de propostas participadas / Divulgación 

FASE III 

Propostas de Actuación  
Mellora do espazo público, medio ambiente, mobilidade e 

accesibilidade 

FASE II 

Formación de grupos de traballo  Diagnóstico Participado 

FASE I 

Situación Actual  Traballos de Campo 



FASE II PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

PRESENTACIÓN DOS TRABALLOS REALIZADOS E DIAGNÓSTICO 



Enquisa telefónica de mobilidade 
- 351 enquisas cumprimentadas  74.349 viaxes. 

TRABALLOS DE CAMPO: Enquisa de mobilidade 

Media de desprazamentos diarios 
por residente maior de 15 anos 

2,57 DESPRAZAMENTOS 
DIARIOS 

74.349 

NON MOTORIZADOS 

25.135 

(33,81%) 

A PÉ 

24.566 

(33,04%) 

BICICLETA 

569 

(0,77%) 

MOTORIZADOS 

49.213 

(66,19%) 

COCHE 

47.451 

(63,82%) 

AUTOBÚS 

929 

(1,25%) 

OUTROS 

834 

(1,12%) 



TRABALLOS DE CAMPO: Enquisa de mobilidade 
As principais relacións O/D dos residentes no Concello de Carballo se mostran na infografía, clasificando o ámbito 
entre núcleo urbano de Carballo, resto do Concello e resto da Provincia. 



TRABALLOS DE CAMPO: Mobilidade Peonil 

Aforos peonís 
Datos aforados en 3 puntos (10:00 a 14:00 – 18:00 a 20:00). 

Laborable 4.466 + 3.095 / Feira 7.705 

- AFORO 1 - Rúa Fomento (Laborable 1.304 + 932 / Feira 1.686). 
- AFORO 2 - Rúa Perú / Rúa Pontevedra (Laborable 1.093 + 844 / Feira 2.082). 
- AFORO 3 - Praza de Galicia  Rúa Coruña e Rúa Martín Herrera (Laborable 

2.069 + 1.319 / 3.937). 

Enquisas 
Realízanse enquisas nos mesmos puntos e horarios que os dos aforos. 

Día laborable 
medio 

Día de 
Feira 

Total enquisas 

1. Rúa Fomento 66 48 114 

2. Rúa Perú / Rúa Pontevedra 62 49 111 

3. Praza de Galicia 
Rúa Coruña e Rúa Martín Herrera 

73 38 111 

TOTAL 
201 135 336 peóns 



Aforos de vehículo motorizado 

Datos aforados en 7 puntos (8:00 a 14:00 – 17:00 a 21:00)  Laborable 34.036 + 27.150 / Feira 36.562 

TRABALLOS DE CAMPO: Vehículo Motorizado 

Enquisas pantalla 
5 puntos / 1.864 enquisados. 

Vehículo flotante 
Análise de 3 itinerarios/4 percorridos cada itinerario. 

Aparcadoiro 
Inventario e prospección de 
prazas dispoñibles. PUNTO 3 

Aforo / 
Enquisa 

PUNTO 1 
Aforo / 
Enquisa 

PUNTO 2 
Aforo / 
Enquisa 

PUNTO 4 
Aforo / 
Enquisa 

PUNTO 6 
Aforo / 
Enquisa 

PUNTO 7 
Aforo 

PUNTO 5 
Aforo 



Transporte Non Motorizado 
 

 Tránsito Peonil 
A orografía do núcleo urbano de Carballo é moi adecuada para o desprazamento a pé, sen grandes pendentes e cun alto grao de 
urbanización e consolidación edificatoria. Ademais, o goberno municipal xa comezou a mellorar as condicións dos desprazamentos 
peonís mediante peonalizacións e a construción de plataformas únicas en varias rúas do centro urbano de Carballo. 

 

• A mobilidade non motorizada supón o 33% dos desprazamentos no Concello e o 78% dos desprazamentos teñen unha 
duración de menos de 10 minutos. 

• A maioría dos enquisados declaran non realizar os seus desprazamentos a pé por comodidade (o 36,6%).  
• A hora punta de tránsito peonil en día laborable se da no tramo de 18:00 a 20:00 horas, excepto en día de feira (mañán). 
• Aumento importante entre día laborable medio e día de feira (do 23 ao 47 % en función da zona). 

• Os peóns enquisados asignaron unha valoración positiva á accesibilidade, comodidade e mantemento do viario peonil, presentando 
nos tres parámetros valorados unha puntuación media de 6,5 puntos. 
 

 Mobilidade Ciclista 
• Apenas un 0,77% dos desprazamentos do día anterior dos enquisados fora en bicicleta en todo o Concello.  
• Na zona urbana de Carballo, a utilización da bicicleta na mobilidade cotiá é anecdótica e de carácter residual. 
• Os actuais carrís bici teñen unha funcionalidade principal de ocio e recreo. 

• Nas enquisas realizadas, os veciños valoraron positivamente o fomento da bicicleta e a súa adecuación ás viaxes no 
concello. 

• E declararon considerar necesarias as medidas para fomentar o interese pola bicicleta 
      como modo de transporte habitual. 

CONCLUSIÓNS 



CONCLUSIÓNS 

 

Aparcadoiro 
A tipoloxía predominante é a do aparcadoiro libre en superficie en todas as zonas. Nas zonas do centro do casco 
urbano de Carballo aparece moi residualmente o aparcamento en zona regulada. 
- Detectouse un uso intensivo dos aparcadoiros máis próximos ao centro urbano de Carballo, especialmente 

en día de feira. 
- En día laborable tipo, a máxima ocupación dáse na franxa das 19:00 horas nas zonas máis 

próximas ao centro do casco urbano. 
- Nos aparcadoiros disuasorios externos a ocupación chega ao 60% en día de feira na franxa 

horaria do mediodía. 
- As zonas de máis demanda de aparcamento detectadas son: 

• Centro do casco urbano (violeta e zona azul). 
• Zona de Bergantiños. 

Transporte Motorizado 
O Índice de Motorización do Concello é de 604 vehículos por 1.000 habitantes, superior ó do Concello de A Coruña. 
- O peso do automóbil nos desprazamentos dos residentes en Carballo é salientable, especialmente nos desprazamentos curtos, e que se fan en coche 

principalmente por comodidade e hábito. O destino principal dos desprazamentos en vehículo privado é Coruña. 
- 49.213 viaxes en día laborable medio (66,19 %)  47.451 en coche (96,42 % dos Motorizados). 
- O 31,16% (11.400) dos desprazamentos en vehículo privado corresponden a distancias menores de 3 km. 
- A hora punta en día laborable se da entre as 19:00 e as 20:00 horas. 
- O núcleo urbano creceu linealmente entorno á AC-552, e así se reflicte na súa xerarquía viaria, na que os viais estruturantes son Av. Bértoa, Vázquez 

de Parga, Gran Vía, Luis Calvo, e por outro lado, Av. Malpica e Rúa Fábrica. 



CONCLUSIÓNS 
Transporte Pesado 
 

Segundo os datos recollidos durante os traballos de campo, 
 

- Media da proporción de vehículos pesados en día laborable medio = 3,52 %. 

- A meirande parte dos vehículos pesados con orixe Santiago de Compostela opta por dirixirse cara o centro para circular pola rúa Gran vía ata a súa 

intersección coa AC-552. No sentido de saída utilizan principalmente a Rúa Vila de Negreira. 

- En canto aos vehículos pesados con destino A Coruña ou ao Polígono de Bértoa, rexistra a rúa Gran vía unha proporción lixeiramente superior de 

pesados que a rúa Vázquez de Parga (considerando o tránsito únicamente urbano). Sen embargo no traxecto inverso Vázquez de Parga é a vía urbana 

máis empregada. 

- Destaca a elevada proporción de vehículos pesados que circulan pola rúa Alexandre Bóveda, isto é consecuencia de que o fluxo de vehículos pesados 

tende a desprazarse a través da rúa Luís Calvo.  

- Polo tanto, o itinerario que presenta os problemas máis salientables en canto ao tránsito de vehículos pesados é o formado polas rúas Sol – Gran Vía 

– Av. Bértoa – Vázquez de Parga.  

CARBALLO 
CENTRO 

Alexandre 
Bóveda 

Luis Calvo 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

CARBALLO 
Gran Vía 

Vila de Negreira 

A CORUÑA / 
POLÍGONO DE 

BÉRTOA 
CARBALLO 

Gran Vía/ Vázquez 
de Parga 

Vázquez de Parga 

ITINERARIO MÁIS 
PROBLEMÁTICO 

Rúa Sol 
Gran 
Vía 

Av. 
Bértoa 

Vázquez 
de Parga 



 

 

Transporte Público 
 
Carballo forma parte do Plan de Transporte Metropolitano da área de A Coruña. 
Segundo os datos recollidos durante os traballos de campo: 
- É un modo de transporte residual, con pouco peso no reparto modal (1,25% dos desprazamentos totais). 
- A cobertura da rede na totalidade do Concello é do 59,59% a 300 metros e do 83,04% a 500 metros. 

CONCLUSIÓNS 

¿Por qué non funciona? 

Non hai servizo 

Frecuencia insuficiente 

Horarios non axeitados 



CONCLUSIÓNS 

Tanto a Seguridade Vial como a Accesibilidade son temas transversais e que se teñen en conta no resto das áreas 
temáticas e irán da man coas propostas de actuación que se definan duranto todo o proxecto; 
Unha vez analizados os datos recopilados nos traballos de Diagnóstico se poden caracterizar como seguen; 
 

Seguridade Vial 
 

- Dende 2015 diminuíu o número de atropelos. 
- Os viarios con máis incidencias entre vehículos son Avenida Bértoa, Vazquez de Parga e Gran Vía.  
- Con incidencias vehículo-peón son Luis Calvo, Cemiterio Vello, Praza de Galicia, Gran Vía e Vázquez de Parga. 
- Un obxectivo prioritario do proxecto é acadar a cifra de “0 accidentes”. 

 

Accesibilidade 
Nos últimos anos o Concello iniciou un proceso de mellora do espazo urbano: 
 
 
 
 
 
 
É un obxectivo destacado deste proxecto continuar coa eliminación das barreiras de accesibilidade tanto nos itinerarios peonís 
como no uso do transporte público, aparcamento, etc. 

•Implantación de viario de 
plataforma única 

•Maior protagonismo dos 
peóns  

•Limitación das barreiras 
de accesibilidade no 

ámbito urbano 

•Peonalización de varias 
rúas do casco urbano de 

Carballo 



¿Onde nos atopamos? 

FASE I: 
Situación 

actual 
FASE II 

FASE III-IV: 
Propostas 

de 
actuación 



FASE II PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

Debate e recollida de opinións e propostas de actuación 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 

En xeral, os obxectivos dos talleres son: 
 

 Intercambiar coñecementos, opinións e ideas; 

 Crear unha visión conxunta de futuro, seguindo un planteamento de sostenibilidade ambiental, económica e 

social; 

 Identificar e discutir as principais barreiras para pautas sustentables de vida urbana; 

 Xerar novas ideas e directrices para futuras accións, políticas e iniciativas; 

 Potenciar un debate público sobre pautas sustentables de vida urbana nun futuro próximo. 

 
O resultado será o Diagnóstico participado, ao que se incorporarán aquelas valoracións que proveñan doutras 
interaccións do proceso participativo (enquisas, etc.). 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 
Taller Participativo/Deliberativo 

Dous bloques con temáticas diferenciadas: 

 Taller informativo. Presentación dos  traballos realizados e primeiros resultados da análise realizada no 
Diagnóstico. 

 Taller Participativo/Deliberativo. Grupos de traballo sectoriais;  

• ITINERARIOS PEONÍS / VIAS CICLISTAS / MELLORA DE ESPAZOS 
PEONÍS PEONS E BICICLETAS 

• ACOUGADO DO TRÁFICO / XESTIÓN DO APARCAMENTO TRAFICO E APARCAMENTO 

• TRÁFICO PESADO POR CASCO URBANO TRÁFICO PESADO 

• OFERTA ACTUAL / MELLORA DA INFORMACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO 

• ESTRATEXIA DE EDUCACIÓN E CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDADE VIARIA / 
TRANSITO PEONIL / TRAFICO XERAL SEGURIDADE VIAL 

• ELIMINACIÓN BARREIRAS / ASPECTOS DE MELLORA NA MOBILIDADE 
COTIÁ ACCESIBILIDADE 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 
Taller Participativo/Deliberativo 

O taller participativo vaise desenvolver a través das tres fases seguintes: 
 
-Fase Deliberativa; Discusión e posta en común de problemáticas xenéricas que se en cada grupo temático se considere, 
e a aportación en detalle daqueles problemas concretos que non se teñan considerado no Diagnóstico realizado. 
 

-Fase Propositiva; Unha vez localizados aqueles conflitos concretos obxecto de mellora en cada grupo de traballo, se 
elaborarán as propostas de actuación para cada caso. 
 

-Fase Expositiva; Por último faríase unha posta en común, de xeito que os participantes dos grupos temáticos teñan 
coñecemento do traballado no resto, e, se é o caso, poidan facer as súas aportacións, ben sexa nesta reunión ou 
mediante o formulario on line posto a disposición dos veciños a través da páxina web. 

DELIBERACIÓN PROPOSICIÓN EXPOSICIÓN 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 
Taller Participativo/Deliberativo 

TEMÁTICA: INTEGRANTES DO EQUIPO: 

PORTAVOZ: 

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS MELLORA PROPOSTA DE ACTUACIÓN 

Formato do cuestionario 
para a actividade de 
Participación 

Peóns e bicicletas 

Mónica Rico, Dolores Pazos, Javier Anta Ana Blanco 

Non hai onde deixar a bicicleta no 
entorno do Concello 

Colocar aparcabicis no entorno do 
Concello 

Os actuais carrís bici rematan de forma 
abrupta 

Establecer itinerarios ciclistas 
funcionais 

Os ciclistas non se sinten seguros polo 
comportamento que teñen algúns 
vehículos  

Aumentar a conciencia social de 
convivencia entre coche e bicicleta 

Algunhas rúas son demasiado estreitas 
para camiñar cun carriño de bebé 

Mellorar a accesibilidade e comodidade 
peonil nas rúas que o precisen 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 
Taller Participativo/Deliberativo 

TEMÁTICA: INTEGRANTES DO EQUIPO: 

PORTAVOZ: 

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS MELLORA PROPOSTA DE ACTUACIÓN 

Formato do cuestionario 
para a actividade de 
Participación 

Motorizados 

Mónica Rico, Dolores Pazos, Javier Anta Ana Blanco 

Moito tráfico pesado pola Rúa 
Alexandre Bóveda 

Desviar o tráfico pesado cara a fora do 
centro da vila 

Atascos provocados pola recollida de 
alumnos á saída do colexio 

Incremento de medidas de 
regularización do tráfico na zona  



FASE II: Formación de grupos de traballo 


