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1.3     METODOLOXÍA

A metodoloxía proposta para a realización do traballo está fundamentada nun enfoque de 
oferta e nunha visión baseada na mobilidade sostible, o dereito á mobilidade e á centralidade 
do peón nos desprazamentos de proximidade. Neste senso, se ben o automóbil permitiu gran-
des melloras na mobilidade, urbana e rural, por outra banda tamén tivo consecuencias non tan 
positivas sobre outros aspectos territoriais e urbanos, medioambientais, sociais e económicos, 
contribuíndo ao incremento das emisións de gases de efecto invernadoiro, e con elo ao cambio 
climático, a inseguridade viaria e as tráxicas consecuencias de accidentes de tráfico, a segre-
gación espacial, aumentar as dificultades de desprazamento da infancia e anciáns e aquelas 
persoas con dificultades de acceso ao automóbil e que carecen de alternativas e, sobre todo, ao 
deterioro urbano e da calidade urbana das cidades e vilas.

Ante os problemas ocasionados polo predominio do automóbil no medio urbano, nos últi-
mos anos emerxeu un novo modelo de mobilidade orientado ás persoas, a prioridade trasládase 
ao peón, á bicicleta e ao transporte público, deixando para o automóbil un papel, non secundario, 
senón que supeditado aos anteriores modos e como recurso para satisfacer aqueles despraza-
mentos para os que non existe outra alternativa.

Esta visión da mobilidade orientada ao peón baséase nun enfoque de oferta que atende 
en primeiro lugar aos modos de desprazamento a pé, en bicicleta e transporte público, orien-
tando cara un cambio no reparto modal en vez de darlle prioridade á satisfacción da demanda 
no vehículo privado. Este enfoque, polo tanto, parte dunha consideración da Mobilidade como a 
expresión espacial das relacións entre as distintas actividades existentes no territorio e que se 
realizan a través dunha rede de infraestruturas da mobilidade, na cal teñen cabida os distintos 
modos de desprazamento (automóbil, bicicleta, a pé, autobús,...) con diferentes niveis de integra-
ción e compatibilidade.

De xeito resumido, o enfoque da oferta do cal parte a visión sobre a mobilidade exposta 
en liñas anteriores implica que cada rede de infraestruturas e cada elemento destas posúe unha 
funcionalidade (ou varias nalgún caso particular) que está relacionada coa súa morfoloxía e tipo-
loxía, os modos de transporte, da súa capacidade de admisión dunha certa magnitude de fluxos, 
e da súa relación cos usos do solo e as actividades.

Así, o enfoque da oferta comeza por asignar a cada infraestrutura unha funcionalidade 
segundo o seu papel de comunicación entre ou dentro de áreas ambientais, a súa morfotipoloxía, 
a súa capacidade de asumir fluxos e as súas características, en consonancia cos criterios am-
bientais e de integración ente usos do solo e actividades, comprobando a utilidade do conxunto 
para responder ás necesidades de desprazamento e de cada elemento en particular aos fluxos 
e modos asignados.

Tratase dun enfoque de oferta que partindo do contexto territorial, por un lado, e da tipifi-
cación e xerarquización funcional e estrutural da rede viaria, por outro, desprega dous niveis de 
análise, un topolóxico e relacionado coas redes de mobilidade e outro morfotipolóxico e relacio-
nado co deseño da estrada e a integración cos usos do solo, baixo criterios de sustentabilidade e 
satisfacción do dereito á mobilidade dos cidadáns.

1.1    ANTECEDENTES

O concepto de mobilidade mudou para adaptarse ás novas realidades territoriais e sociais 
adoptando unha visón complexa, multimodal e multidimensional. Así, a superación do concepto 
ligado ao transporte urbano obrigado por motivos laborais e de viaxeiros e mercadorías baseado 
no automóbil, da paso a unha visión ligada ao dereito da cidadanía a ter accesibilidade ás acti-
vidades desenvolvidas sobre o territorio, sexan estas laborais ou de ocio, empregando o modo 
que mellor satisfaga as súas preferencias. Esta situación xunto co crecemento do nivel de moto-
rización e os efectos medioambientais e sociais que ten o actual modelo de mobilidade require 
procurar unha modificación no reparto modal de cara a acadar unha mobilidade máis sostible.

No que respecta por exemplo á mobilidade peonil, Paradela fixo nos últimos anos un esfor-
zo importante no que respecta á adecuación da súa rede de sendas peonís e apertura de roteiros 
novos, como por exemplo o paseo fluvial da Ruxidoira no centro da vila,  os roteiros do Loio e de 
San Facundo así como varias obras de adecuación e mantemento na Camiño de Santiago. 

1.2    OBXECTO E OBXECTIVOS DO PLAN

O modelo actual de mobilidade, caracterizado por un uso excesivo do vehículo, orixina un 
deterioro social e ambiental, xerando tamén o deterioro enerxético e social da vila. Este deterioro 
vese agravado por factores derivados como o consumo enerxético e de espazo, o aumento das 
emisións e menor calidade do aire, a conxestión xerada pola falta de eficacia nos desprazamen-
tos, a inseguridade e os accidentes, xunto con problemas sociais coma a falta de autonomía 
infantil, da terceira idade e das persoas con mobilidade reducida. Ademais destas consecuencias, 
exercer o dereito á mobilidade para determinados sectores da poboación nesta situación supón 
unha dificultade debido á inexistencia de infraestruturas para ciclistas e peóns e á carencia de 
transporte público orixinando problemas de exclusión social para aquelas persoas que non teñen 
acceso ao vehículo privado.

O obxecto deste Plan de mobilidade é a incorporación da mobilidade na planificación para 
afrontar os problemas existentes á comprensión da mobilidade coma un concepto intensamente 
involucrado en diversos aspectos da vida urbana, resultando determinante para a calidade de 
vida. Este Plan de Mobilidade Sostible da resposta aos retos xa identificados na Estratexia de Re-
vitalización Local de Paradela en materia de mobilidade, aliñándose aos obxectivos e directrices 
propostas en dito documento, elaborado en Novembro de 2020.

A redacción deste documento concíbese co obxectivo de asegurar o equilibrio entre as 
necesidades de mobilidade e  accesibilidade da poboación, favorecendo a protección do medio 
ambiente e impulsando o desenvolvemento económico e a inclusión social. A mudanza do actual 
modelo de mobilidade, dependente do vehículo privado e con altas carencias en materia de trans-
porte público, itinerarios ciclistas ou peonís cara un modelo de planificación da mobilidade urbana 
sostible mellorará a calidade de vida dos habitantes de Paradela.

En definitiva, servirá para alcanzar un novo equilibrio nos modos de transporte utilizados 
pola cidadanía, fomentando os sistemas de mobilidade alternativa sostible dende un punto de 
vista social e ambiental a través da mobilidade peonil, en bicicleta e en transporte público. Esta 
mudanza do modelo de mobilidade lograrase mediante o estudo da situación actual e a planifica-
ción de medidas que axuden a reorientar as tendencias de mobilidade.

“Alcanzar un 
novo equilibrio 
nos modos de 
transporte utilizados 
pola cidadanía, 
fomentando os 
sistemas de 
mobilidade alternativa 
sostible dende un 
punto de vista social 
e ambiental a través 
da mobilidade peonil, 
en bicicleta e en 
transporte público.”
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A metodoloxía empregada para a realización deste Plan de Mobilidade Sostible establece 
seis fases e un eixo transversal, e parte dos datos e análise incluídos na Estratexia de Revitaliza-
ción Local de Paradela, elaborada durante o último trimestre do 2020, baixo encargo do Concello 
de Paradela. 

Dita metodoloxía integrará de forma secuencial a información territorial, a toma de datos, a 
identificación dos retos e problemas, a definición e delimitación de liñas estratéxicas e por último, 
o establecemento dun plan de implementación e seguimento, mediatizados pola Participación 
Pública de xeito transversal, partindo da información recollida na xa citada Estratexia de Revitali-
zación Local de Paradela, e aliñándose cos obxectivos e proxectos incluídos en dito documento. 
A continuación e nunha primeira e breve descrición detállanse as tarefas e metodoloxías propias 
de cada unha das fases.

• Fase I. A toma de datos comprenderá a caracterización global do territorio, mediante unha 
análise morfolóxica e estrutural, co fin de delimitar a Área ou Áreas Ambientais, a delimita-
ción de ámbitos de análise e intervención, e a tipificación da rede viaria baixo criterios de 
sustentabilidade e capacidade ambiental. As análises realizaranse, partindo dos datos xa 
integrados no documento de referencia como é a Estratexia de Revitalización nun dobre 
nivel, por unha banda unha análise topolóxica respecto ao papel funcionalidade dos distin-
tos modos de mobilidade existentes no ámbito de estudo: o peonil, o ciclista, o transporte 
público e a rede viaria motorizada. Por outra, de xeito complementario a esta análise baixo 
un enfoque de oferta, realízase a análise da demanda existente, tanto a nivel global como 
no relativo aos principais fluxos existentes no ámbito urbano: o peonil e o tráfico rodado, 
tanto no que respecta á circulación como ao estacionamento.

• Fase II. A identificación de problemas e retos consistirá na realización dun diagnóstico que 
comprenda a problemática actual analizada durante a Fase I. A análise DAFO permitirá 
establecer a base o establecemento das liñas estratéxicas.

• Fase III. A definición de liñas estratéxicas consistirá en establecer de xeito coordinado, 
as prioridades de intervención que permitan trocar o modelo de mobilidade actual cara un 
modelo baseado na mobilidade sostible e no dereito á mobilidade. O establecemento de 
obxectivos e criterios, baseados na mobilidade sostible e no dereito á mobilidade, serán 
necesarios para concretar unhas liñas de intervención axeitadas que acaden unha situa-
ción futura de mobilidade máis sostible e humana.

• Fase IV. A delimitación de proposta e obxectivos específicos comprende a concreción das 
liñas estratéxicas mediante o establecemento das medidas para o fomento da mobilidade 
sostible, sinalando ámbitos concretos de actuación e fomentando actuacións que favore-
zan unha mobilidade máis humana.

• Fase V. O plan de implementación sinalará a estratexia temporal de implantación a curto, 
medio e longo prazo das distintas liñas estratéxicas e medidas propostas para garantir un 
esquema de mobilidade sostible en Paradela.

• Fase VI. O seguimento da mobilidade sostible incorporará indicadores de seguimento que 
representen a realidade da situación e sexan sensibles aos cambios e permitindo unha 
avaliación do cumprimento dos obxectivos establecidos.

Imaxe dunhas vivendas na Praza Fraga Iri-
barne.
Fonte: Elaboración propia.
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O Eixo Transversal. A Participación Pública consistirá na realización dunha serie de ac-
tividades encamiñadas a coñecer a percepción da cidadanía sobre a mobilidade no ámbito de 
estudo, recollendo as súas propostas e suxestións respecto da visión futura do ámbito.

Cabe destacar que, como ben adiantamos, para a redacción deste PMS tívose en conta a 
“Revitalización Local do Concello de Paradela [Plan de Acción da Axenda 2030]”. Dito documento 
queda plenamente integrado e aliñado co presente PMS en canto ás medidas de adaptación 
propostas para a adaptación do Concello ao cambio climático, así como aos indicadores de se-
guimento e avaliación.

1.4     CONCLUSIÓN PRINCIPAL

Tras esta explicación do modo de traballo que se levará a cabo, e partindo da Estratexia de 
Revitalización de Paradela elaborada no 2020, así como do obxecto de estudo e dos obxectivos 
que se pretenden conseguir, poderíamos concluír con esta introdución establecendo a idea dun 
modelo territorial no que se inclúan todos os tipos de mobilidade, favorecendo aos usuarios dos 
modos de transporte sostibles, como son o peón e o ciclista, e facendo unha nova distribución do 
espazo, dun xeito máis equilibrado. Preténdese a non exclusión de ningún colectivo, garantindo 
a Accesibilidade Universal.  

Preténdese crear un modelo de territorio con un reparto mais equitativo do espazo público; 
unha redistribución que favoreza aos modos alternativos de transporte sostibles. Un territorio cun 
modelo de asentamento moi disperso no municipio de Paradela supón unha distribución poboa-
cional en diversos núcleos interconectados entre sí e unha configuración en rede que complexiza 
as dinámicas e fluxos de mobilidade. 

Proponse un modelo de mobilidade que favoreza o incremento do uso do transporte públi-
co en detrimento dos desprazamentos en vehículo privado. É por isto que a nova redistribución 
ten que estar vinculada cunha nova xestión dos espazos, que a súa vez favorecerán ao peón na 
súa reconquista do espazo público. Así mesmo, pénsase na futura descarbonización do sistema 
de transporte. 

En definitiva, servirá para alcanzar un novo equilibrio nos modos de transporte utilizados 
pola cidadanía, fomentando os sistemas de mobilidade alternativa sostible dende un punto de 
vista social e ambiental a través da mobilidade peonil, en bicicleta e en transporte público, así 
como un aumento da seguridade viaria e a Accesibilidade Universal nas principais entidades de 
poboación, pero tamén no conxunto do Concello.

Esta mudanza do modelo de mobilidade lograrase mediante o estudo da situación actual e 
a planificación de medidas que axudan a reorientar as tendencias de mobilidade.

Imaxe no entorno de Pacios 
Fonte: Elaboración propia.
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2. TOMA DE DATOS E ANÁLISE 

A análise da mobilidade sostible comprende a totalidade do Concello de Paradela, posto 
que é fundamental observar o conxunto para poder ter unha visión xeral da situación actual. 
Así, proporase a axeitada actuación para que toda a superficie dispoña de modos de transporte 
suficientes, coordinados e equilibrados segundo as necesidades. Dun xeito particular, o presente 
documento céntrase no estudo e a toma de datos fundamentalmente do núcleo urbano de Para-
dela, entendendo que o seu peso é relativamente alto con respecto ao total do territorio. 

A complexidade do Concello de Paradela reside na forte dispersión poboacional, en re-
lación a unha baixa densidade de poboación, destacando o núcleo urbano de Paradela como 
núcleo urbano, aínda que de baixa densidade. Á luz dos datos demográficos dispoñibles (IGE 
2019), dos datos do Catastro, e segundo a Estratexia de Revitalización Local de Paradela (2020), 
observamos que no núcleo urbano de Paradela residen 187 habitantes dos 1.779 correspon-
dentes á totalidade do Concello (algo máis do 10,5%), o que a converte na entidade de maior 
poboación. En concreto, estes 1.779 habitantes distribúense en 18 parroquias e 155 núcleos 
rurais. Ante estes datos, e a pesar da xerarquía que presenta o núcleo urbano de Paradela a nivel 
de servizos, apenas destaca cun peso específico con respecto ao resto, concluíndo que o peso 
demográfico se reparte de maneira heteroxénea polo territorio. Esta dispersión da poboación no 
conxunto do concello aumenta o número de conflitos de interese dende o punto de vista da mo-
bilidade, que reforza dinámicas de desprazamento unipersoais e pon en risco a accesibilidade da 
poboación máis vulnerable a servizos básicos. 

Todos estes aspectos levan á conclusión de que o máis eficiente é elaborar un plan cen-
trado no núcleo urbano de Paradela, mirando en todo momento a complexa interconexión entre 
eles, para ter en conta as influencias e interdependencias que se producen a grande escala. 
Será, segundo o comentado, o lugar no que se localizará unha maior heteroxeneidade de proble-
mas e retos en relación á mobilidade no Concello de Paradela.

Aínda así, enténdese que é moi importante observar a totalidade do concello,  polo que se 
avalía o conxunto territorial do municipio de Paradela tendo en conta todos os núcleos de poboa-
ción existentes e as conexións con todas as parroquias. É dicir, estúdase como un todo, posto 
que é importante incorporar ao análise os centros atractivos que existen fóra do núcleo urbano 
de Paradela e que xeran un número relevante de desprazamentos ata e dende este. Enténdese 
como unha prioridade á hora de propoñer as axeitadas actuacións no núcleo urbano, a elabora-
ción dunha análise coidadosa da contorna do mesmo, tendo en conta a patente dispersión dos 
centros atractores e xeradores de mobilidade no concello.

Situación  do  Concello de Paradela na co-
marca e no contexto Galego. 
Fonte: elaboración propia

Situación do Concello de Paradela na co-
marca de Sarria. 
Fonte: elaboración propia

“É importante 
incorporar ao análise 
os centros atractivos 
que existen fóra do 
núcleo urbano de 
Paradela e que xeran 
un número relevante 
de desprazamentos 
ata e dende este.”

Situación  do  Concello de Paradela na comarca 
e no contexto Galego. 

Situación do Concello de Paradela na comarca 

Situación  do  Concello de Paradela na comarca 
e no contexto Galego. 

Situación do Concello de Paradela na comarca 
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Núcleos de poboación no Concello de Pa-
radela.
Fonte: Elaboración propia.  
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2.1      RECOMPILACIÓN DE PLANS E NORMAS URBANÍSTICAS EXISTENTES 

Para a realización deste Plan de Mobilidade Sostible tívose en conta a información relativa 
aos ámbitos que lle corresponden a este documento. Os instrumentos de ordenación que foron 
aprobados nos últimos 10 anos con incidencia dentro do termo municipal son os seguintes:

• Directrices de Ordenación do Territorio. Ano 2011.
• Plan Sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Xunta de Galicia 

xestionadas por RETEGAL.
• Parque eólico Serra das Penas
• LAT 220 kV subestación Serra das Penas-subestación Chantada
• Parque eólico de Paradela
• Plan Xeral de Ordenación Municipal de Paradela. 2007
• Modificación puntual do PXOM en dous ámbitos do Solo Urbano de Pacios (2018)

ORDENANZAS E REGULAMENTOS EN MATERIA DE MOBILIDADE

• Ordenanza Reguladora de Entradas de Vehículos a través de Beirarrúas
• Ordenanza do prezo público das viaxes a praia
• Ordenanza fiscal de licencias de Autotaxi 
• Ordenanza imposto sobre vehículos de tracción mecánica
• Ordenanza fiscal vados e carga e descarga de mercadorías 

2.2     ANÁLISE FÍSICA E CONTEXTO TERRITORIAL

2.2.1 LOCALIZACIÓN E SUPERFICIE                  

O Concello de Paradela está situado ao suroeste da provincia de Lugo, na Comarca do 
Sarria, e limita, de norte a sueste, con O Páramo, Sarria e O Íncio, cos concellos de Bóveda e 
Saviñao (Comarca de Terra de Lemos) ao sur, ao oeste con Taboada (Comarca de Chantada) e 
ao nordeste co Concello de Portomarín (Comarca de Lugo). 

Como barreira natural entre o Concello de Paradela e os concellos de Portomarín e Ta-
boada atópase o Río Miño, a excepción da parroquia de Loio, onde ambas marxes do encoro de 
Belesar pertencen ao Concello de Portomarín. 

A súa superficie  é de 121,12  Km2 e conta cunha densidade poboación de 14,68 hab./
km2 segundo datos extraídos do INE de 2019 e da Estratexia de Revitalización Local de Paradela 
(2020), densidade moi inferior á determinada para a Provincia de Lugo, que se sitúa en 33,44 
hab/km2, así como lixeiramente inferior á media de densidade (15,28 hab/km2) como todos os 
Concellos da Comarca, a excepción do Concello de Sarria.

No relativo ás conexións con áreas urbanas de maior entidade, Paradela atópase a aproxi-
madamente 36,30 km da capital de provincia, Lugo, e a aproximadamente a 35km de Monforte de 

Vista do Encoro de Belesar dende un mirador en 
Paradela.
Fonte: elaboración propia

Esquema do concello de Paradela no contexto da 
Comarca de Sarria e no contexto galego.
Elaboración propia. 

“Para a realización 
deste Plan de 
Mobilidade 
Sustentable tívose en 
conta a información 
relativa aos ámbitos 
que lle corresponden 
a este documento”
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Lemos, ou a 67 km de Ourense, atopándose polo tanto grandes áreas nunha distancia asumible 
na mobilidade territorial. 

2.2.2 ANÁLISE XEOGRÁFICA

Paradela limita con Sarria, concello fronteirizo cuxa vila ou capital municipal forma parte 
do “Sistema urbano intermedio galego” segundo as Directrices de Ordenación do Territorio. Este 
concellos e vilas constitúen tras as sete grandes cidades galegas, ámbitos clave para o equilibrio 
territorial, a cohesión social e posibilitan un aproveitamento integral das oportunidades de activi-
dade en todo o territorio. Sarria e os seus concellos limítrofes entre os que se inclúen Paradela, 
serven de enlace entre o sistema urbano superior focalizado na cidade de Lugo e os espazos da 
parte meridional e da montaña lucense. O núcleo de Sarria concentra a maior parte da actividade 
económica e industria de toda a area que en conxunto aglutina a unha poboación de aproxima-
damente 35000 persoas.

A tradición das terras da comarca de Sarria vinculadas a peregrinación xacobea materia-
lizanse no paso do Camiño de Santiago pola comarca en xeral, e polo Concello de Paradela en 
particular, o que lle confire un maior peso xeográfico ao Concello, no cal se atopa o denominado 
Quilómetro 100 do Camiño. A maiores, o paso da estrada autonómica LU-633, así como a súa 
relativa proximidade a rede de alta velocidade A-54, aumentan a conectividade entre o concello 
e a súa contorna xeográfica. 

No relativo ao contexto físico, Paradela sitúase entre o val de Sarria, ao leste e o val do 
Miño ao oeste.  Neste territorio destacamos unha sucesión de montañas cunhas pendente me-
dias e formando interfluvios así como pequenas cuncas que conforman suaves vales sobre a 
extensa e ramificada rede hídrica do concello. Destacan especialmente o val do Loio, así como 
as ribeiras do Miño e as áreas chairas cara Sarria.

En relación á orografía, no Concello de Paradela destacan as pendentes suaves e mo-de-
radas, xeralmente inferiores ao 20%, as cales representan 67% do municipio. Polo contra, ape-
nas no 15% do territorio destacan pendentes moi fortes e escarpadas, vencelladas ao canón 
do Río Miño e a certas ladeiras dos vales, mentres que o restante 18% do territorio presentan 
pendentes fortes, de entre o 20 e o 30%. Con todo, a pendente media para o concello é do 16%. 

No tocante á densa rede hídrica de Paradela, destacan o río Miño e o río Loio. O primeiro, 
presenta unha dirección norte-sur no seu paso por Paradela, servindo a súa vez de límite entre 
o Concello de Paradela e os concellos de Portomarín e Taboada, mentres que o Río Loio que 
ten unha maior lonxitude e un percorrido dende diversos nacentes polo sur de Paradela e Sarria, 
en dirección sur a norte para chegar a desembocar no encoro de Belesar. No relativo a confe-
deración hidrográfico, todo o termo municipal atoópase incluído nos límites da Confederación 
Hidrolóxica Miño Sil.

2.2.3 INFORMACIÓN SOBRE USOS URBANOS QUE POIDAN XERAR OU 
ATRAER DESPRAZAMENTOS

Dende o Concello de Paradela establécense relacións comerciais con Sarria, capital da 
comarca, debido á proximidade desta, así como relacións funcionais, comerciais, administra-
tivas, e de servizos coa capital da provincia, como é Lugo, así como coa súa contorna. Tal e 
como se fai referencia na Estratexia de Revitalización Local do Concello de Paradela [Plan de 
Acción da Axenda 2030], e segundo datos recollidos polo INE no mes de novembro de 2019, 
a través da análise da posición de máis do 80% dos teléfonos móbiles,  os concellos cara os 
cales se establecen un maior número de viaxes dende Paradela son Sarria, Lugo, Monterroso, 
Taboada e Guntín. 

No relativo aos usos no municipio que poidan atraer desprazamentos dende outros con-
cellos, destacamos como principal motivo o ocio, vencellado ao denso patrimonio cultural exis-
tente en Paradela, destacando o Mosteiro de Santa María de Loio ou o Camiño de Santiago, 
así como a elevada oferta de infraestruturas deportivas de elevada calidade, servizos aos cales 
se desprazan un elevado número de usuarios dende os concellos limítrofes, como no caso de 
Sarria.

2.2.4 NOVOS DESENVOLVEMENTOS.

No relativo aos novos desenvolvementos contemplados no Concello de Paradela, os 
cales se deberán de ter en conta á fin de dar unha resposta axeitada de cara a un futuro, o Plan 
Xeral de Ordenación Municipal destacamos:

No relativo aos asentamentos urbanos, o actual PXOM fai unha mención especial ao 
núcleo urbano de Pacios, así como ás entidades de poboación de Aldosende e a Mosteiro 
Vello. Nestes últimos dous casos, o plan de ordenación pretende estimular o seu crecemento, 
con delimitacións xenerosas en superficie. Ambos son cabeceiras de territorios amplos relati-
vamente afastados do núcleo de Pacios.

No PXOM contémplase unha bolsa de Solo Urbanizable, destinada a uso industrial, a cal 
se sitúa na estrada que une Pacios con Mosteiro Vello, posición estratéxica no eixo Sarria–A 
Estrada–Lalín–Silleda. Na actualidade, esta bolsa atópase infrautilizada. 

En relación ao medio rural, cabe destacar que este PXOM  busca utilizar as potencia-
lidades do medio rural e buscar o seu máximo aproveitamento, utilizando a uniformidade, a 
clasificación homoxénea e fuxindo do excesivo fraccionamento, destinando diferentes bolsas 
de solo como áreas de protección agropecuaria.

A maiores, existe unha modificación puntual aprobada no ano 2018 do PXOM, cuxo 
obxecto é o cambio da situación de dous ámbitos destinados a equipamentos no solo urbano 
de Paradela, como son os ámbitos Q80 e Q61, a fin de subsanar unha eiva existente na súa 
situación.

2.2.5 ZONAS VERDES

No que respecta ás entidades de poboación non atopamos un elevado número de pra-

“A tradición das 
terras da comarca 
de Sarria vinculadas 
a peregrinación 
xacobea 
materializanse no 
paso do Camiño 
de Santiago pola 
comarca en xeral, 
e polo Concello 
de Paradela en 
particular”
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Plano de prazas e zonas verdes.

Fonte: Elaboración propia
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Plano de clasificación de recintos 
segundo o PXOM

Fonte: Elaboración propia
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zas, parques ou zonas verdes. No núcleo urbano de Paradela, destacamos a Praza Fraga Iri-
barne, a carón do Centro. Este espazo conta con abundante vexetación, mobiliario urbano e un 
espazo de xogo destinado a unha cancha multi-deporte. A escasos metros, entre a residencia de 
maiores e o recinto do mercado de gando localízase outra zona verde con mobiliario urbano como 
bancos e papeleiras. Neste mesmo eixo e hacia o este do núcleo, na Rúa dos Soutos, anexo ao 
centro de saude, ubícase unha zona de xogos infantís sobre unha superficie verde.

Por outra banda no pequeno núcleo tradicional de Pacios, que se ubica no centro da vila, 
na Rúa dos Cabaleiros de Santiago, localízase unha pequena zona verde con árbores e duas 
mesas de pedra con bancos. 

No extremo inferior do núcleo urbano diante do edificio do concello comeza o paseo fluvial 
da Ruxidoira, que dende a Rúa dos Cabaleiros sube hacia a zona do centro de saúde. Trátase 
dun paseo de aproximadamente 450 metros que nalgúns tramos conta con bancos, mesas e 
unha zona adaptada de exercicios biosaudables.

Por último, fora do núcleo urbano de Paradela, aínda que a escasos metros, na LU-P-4203, 
e anexo ao recinto da piscina municipal hai unha area recreativa provista de mesas e bancos. 
Recibe o nome de Parque da Gándara. 

Con todo, o concello atópase nunha situación medioambiental privilexiada, de tal maneira 
que os espazos naturais son abundantes e constitúen un potencial en prol de estilos de vida 
saudables. Neste senso, son varias as áreas naturais de elevada interese, así como miradoiros 
vencellados a esta. 

A paisaxe está altamente relacionada coa rede hidrográfica. No municipio de Paradela des-
tacan o espazo Loio Ruxidoira, espazo natural que abarca unha superficie de 4,31 Km2, o cal ten 
unha finalidade científica e de investigación, educativa e didáctica, a maiores da súa finalidade 
recreativa. É un gran espazo variado que permite moitos usos e actividades de gran potencial 
para a protección activa do espazo.

Este espazo abrangue parte do territorio das parroquias de Castro, San Martiño de Castro, 
As Cortes, Ferreiros, Francos, A laxe, Loio, Paradela (San Miguel), Suar e Vilaragunte.

A maiores, e neste espazo atopamos tamén elementos de elevado interese cultura e etno-
gráfico, como son as ruínas do Mosteiro de Santa María de Loio, así como un denso conxunto de 
muíños e pontes. 

A maiores, as parroquias de Loio, San Facundo de Ribas de Miño e Aldosende atópanse 
bañadas pola Ribeira Sacra, sendo esta un área de elevado interese paisaxístico e natural, ca-
racterizada polas paisaxes de viñedos en pendente nas zonas de ribeira. Tamén destacamos o 
encoro de Belesar dentro deste conxunto.

2.2.6 OFERTA DA REDE VIARIA

A análise da oferta viaria ten como punto de partida o establecemento da xerarquía actual a 
través da tipificación da rede. Ademais, comprende a análise dos diferentes modos de transporte, 
estudando a situación da rede peonil e ciclista, a rede motorizada así como da oferta de estacio-
namento. A mobilidade sostible basease na potenciación das redes peonís e ciclistas así como do 
transporte colectivo, aínda que este último será estudado na análise da demanda.

Nos últimos anos, no concello de Paradela téñense levado a cabo diferentes proxectos de 
humanización, adecuación, e mellora co obxectivo de contribuir á mobilidade sostible do Concello 
e ao aproveitamento e gozo do patrimonio natural co que conta este concello. O paseo fluvial da 
Ruxidoira no núcleo urbano, a senda do Río Loio que une a parroquia do mesmo nome co núcleo 
de Paradela, ou o recén inaugurado roteiro que une esta última senda co mosteiro de San Facun-
do e co núcleo de Aldosende, son exemplos destas actuacións.

2.2.6.1 A TIPIFICACIÓN DO VIARIO

Apoiándonos na análise realizada, así como no contexto da realidade viaria recollido na 
Estratexia de Revitalización Local de Paradela, a rede viaria de Paradela do concello está com-
posta por un conxunto de estradas autonómicas, provinciais e locais ou municipais, así como por 
unha densa rede de sendas e camiños. 

A estrutura viaria de Paradela artéllanse en torno a estrada autonómica LU-633, viario 
o cal discorre polo concello dentro o extremo Norte e de Este a Oeste, viario o cal comunica o 
municipio coa vila de Sarria e Portomarín. No seu paso por Paradela, atravesa a parroquia de 
Vilaragunte, pasa polo núcleo urbano de Paradela e continua pasando polas parroquias de Suar, 
Castro e San Martiño de Castro.

A maiores desta estrada autonómica, debemos facer mención ás estradas provinciais, as 
cales na meirande maioría son parten da estrada LU-633, no seu paso polo núcleo urbano de 
Paradela. Estas estradas provinciais son a estrada LU-P-4203, a cal comeza o seu trazado no 
núcleo urbano de Paradela para ascender ata as parroquias de Francos e A Laxe, para despois 
continuar cara o Concello de O Páramo; a estrada LU-P-4202, a cal tamén parte do no núcleo 
urbano para dirixirse ao norte, cara o Concello de Saviñao; o viario LU-P-4201, o cal vencella o 
núcleo urbano  co Polígono industrial e posteriormente  o Concello de O Saviñao. No relativo a 
esta rede viaria no municipio, cabe destacar tamén a rede de viarios de titularidade provincial que 
artellan a Parroquia de Castro de Rei de Lemos, os cales tamén vencellan o Concello de Paradela 
cos concellos limítrofes de Sarria, O Saviñao ou Bóveda, como son os LU-P-5709, LU-P-4205, 
LU-P-4201, LU-P-4202;  LU-P-5818, LU-P-4204 e a LU-P-0910.

A maiores, localízanse unha serie de viarios de menos entidade de carácter municipal, tal 
e como se recolle na información cartográfica adxunta. 

Por outra banda é importante sinalar que ningunha vía de alta capacidade transita por 
dentro dos límites municipais, aínda que existe unha boa conectividade co viario A6, debido á 
proximidade do enlace con esta, situado en Sarria.  Tampouco conta con vías de titularidade esta-
tal, sendo a N-640 a que transita máis preto dos límites de Paradela, a aproximadamente 12 km. 

“O concello atópase 
nunha situación 
medioambiental 
privilexiada, de tal 
maneira que os 
espazos naturais 
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de estilos de vida 
saudables”
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A análise da rede viaria neste PMS debe comezar pola tipificación, de xeito que cada 
elemento da vía adquira unha funcionalidade diferenciada relacionada coa súa morfoloxía, cos 
modos de transporte, coa súa capacidade de admisión de fluxos e sen esquecer a relación cos 
usos e actividades. Produto desta tipificación manifestase unha xerarquía e especialización da 
rede determinante para establecer unha modificación no reparto modal de acordo a criterios de 
sustentabilidade.

Desde o punto de vista da tipificación do viario, este estudo de mobilidade tanto a nivel 
municipal como urbano considera a seguinte clasificación:

• Vías Estruturais Territoriais (VET): son aquelas vías que estruturan e comunican os 
principais centros urbanos e núcleos de poboación e actividade do espazo territorial 
considerado.

• Vías Estruturais Municipais (VEM): son aquelas vías que estruturan e comunican os 
principais núcleos de poboación e actividade de rango municipal.

• Vías Estruturais Urbanas (VEU): son as vías que estruturan os núcleos urbanos e 
posúen unha función básica de distribución urbana do tráfico e comunicación de dis-
tintas Áreas Ambientais.

• Vías Locais (VL): son as vías que posúen unha funcionalidade de accesibilidade ter-
minal no ámbito local.

 Deste xeito, no ámbito de análise do núcleo urbano, a tipificación viaria sinala as seguin-
tes vías:

• Vías Estruturais Territoriais (VET): Identifícase a vía  LU-633, denominada Rúa dos 
Cabaleiros no seu paso tramo urbano, como unha Vía Estrutural Territorial, fai de enla-
ce unindo o municipio de Paradela cos municipios limítrofes de Portomarín ou Sarria, 
e artellando o conxunto do municipio.

• Vías Estruturais Municipais (VEM): Identifícase como vía estrutural municipal a es-
trada provincial LU-P-4202, a cal actúa como viario de conexión entre o núcleo urbano 
con outras parroquias ou núcleos de poboación do concello, perpendicular ao viario 
LU-633, que se dirixe cara o oeste. Este viario LU-P-4202, ao seu paso polo centro 
urbano de Paradela, adquire o nome de Rúa de Galicia.

• Vías Estruturais Urbanas (VEU): No relativo á tipificación do viario, no núcleo urbano 
de Paradela son a Rúa Fraga Iribarne e a Rúa Camiño Palacios, as que actúan como 
Vías Estruturais Municipais. 

• Vías Locais (VL): Considéranse Vías Locais as vías restantes do núcleo urbano, como 
son as rúas do núcleo urbano de Paradela. 

Imaxe dunha estrada no entorno do Lugar 
da Adega
Fonte: elaboración propia
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Plano de tipificación do viario no núcleo de 
Paradela.
Fonte: Elaboración propia.

Lenda:

0 100 200m
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2.2.6.2 A REDE PEONIL

En xeral, a nivel de núcleo urbano, e a parte da actual supeditación ao automóbil en xeral 
nas vilas galegas, a análise da Rede Peonil sinala problemáticas moi evidentes respecto as 
seguintes cinco cuestións de carácter morfolóxico e funcional: as características das beirarrúas, 
as pendentes, as rúas afectadas por tráfico rodado, as rúas afectadas pola ocupación irregular 
polo estacionamento e, sobre todo, a distribución do espazo peonil respecto ao espazo viario na 
sección.

Neste senso, respecto das características das beirarrúas, na súa meirande parte a Rede 
Peonil amosa unha clara insuficiencia respecto desta cuestión. Existe un número reducido de 
rúas (24.54%) no núcleo de Paradela nas que, na súa totalidade ou nalgún dos seus tramos, 
ambas beirarrúas son maiores de 1,80m. Só o tramo central da rúa principal en Paradela (Rúa 
dos Cabaleiros de Santiago entre a Rúa do Toural e o núcleo tradicional de Pacios), a Rúa San 
Pedro e a Rúa Lamacoba contan con ambas beirarrúas maiores de 1,80m. Esta cuestión está 
claramente relacionada coa distribución do espazo público, onde a superficie de prioridade peonil 
(so prazas e parques, xa que non hai rúas peonís en Paradela) supera o 22% do espazo público 
total, porcentaxe á que se pode engadir cerca dun 17% dedicado a beirarrúas.  Desta porcentaxe 
da distribución do espazo público podemos concluír, tal e como xa se adiantou en apartados ante-
riores, unha maior porcentaxe de espazo público reservada para o automóbil, ben sexa reservado 
para espazo de circulación como para estacionamento, representando o 60% do espazo público 
total.

No relacionado ás pendentes, determínase que o 84,25% das rúas contan cunha pendente 
inferior ou igual ao 6%, o que fai que os desprazamentos sexan máis cómodos. Un 6,20% das 
rúas presentan unha pendente maior ao 8%, estando o 9,55% das rúas restantes entre o 6 e o 
8%.

A análise da Rede Peonil amosa a existencia dun importante problema no que respecta 
ao núcleo urbano de Paradela, común á maioría dos núcleos urbanos galegos: a supeditación do 
peón ao automóbil, e con elo a ocupación do espazo público por este último.

Por último, dentro destes grandes aspectos de análise, no núcleo urbano de Paradela, 
segundo datos extraídos e analizados da Dirección Xeral de Tráfico, non se detectan grandes 
problemas de conflito entre o peón e o tráfico. A tendencia dos accidentes nestes últimos anos en 
vías urbanas adoita a deberse a colisións e saídas de estrada, polo que deben buscarse medidas 
que palíen as cifras de sinistralidade. Isto repercute nunha mellor convivencia entre peón e tráfico 
nalgunhas rúas, que unido á eiva na cantidade e calidade da rede peonil, fai precisa unha mellora 
no espazo público que o faga  máis seguro para as persoas. A media anual de accidentes de tráfi-
co nos últimos 10 anos é de 2 accidentes, menos da metade deles tiveron lugar no núcleo urbano.

A nivel de concello, Paradela conta, de xeito oficial, con varias rutas ou sendeiros, así como 
unha terceiro en proceso de inauguración, aptas para os desprazamentos peonís e ciclables. 
Estas dúas rutas ou sendas son o Camiño de Santiago Francés, ao seu paso por Paradela, e a 
Ruta do Loio (PR-G-14). Esta ruta, inaugurada tras a declaración das ribeiras do Río Loio como 
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Plano de anchos de beirrarúas no núcleo de 
Paradela. 
Fonte: Elaboración propia.

Lenda
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Plano de pendentes das rúas do núcleo ur-
bano de Paradela.
Fonte: Elaboración propia.

Lenda:
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Plano de porcentaxe de plataforma de peóns 
no núcleo de Paradela
Fonte: Elaboración propia.

Lenda:
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Plano roteiros no término municipal de Pa-
radela
Fonte: Elaboración propia.

Imaxe da LU-P-4201 ao seu paso por An-
dreade
Fonte: Elaboración propia

Espazo Natural Protexido de Interese Local, ten unha lonxitude de 7 km e vencella o punto de 
unión do Río Loio co Miño, co o núcleo urbano de Paradela. Actualmente, estase habilitando unha 
nova ruta, que pretende dar continuidade á Ruta do Loio, discorrendo paralela ao Miño, cunha 
extensión de 16 quilómetros, e que pasará por lugares de gran interese como Santa Marta, A 
Adega ou o Mosteiro de San Facundo. 

En relación ao Camiño de Santiago, este atravesa o municipio dende o seu extremo Nor-
deste a Oeste. O tramo do Camiño de Santiago dentro dos límites municipais conta cunha lonxi-
tude de 8 km, e discorre polos núcleos de Ferreiros, A Pena, Rozas, Moimentos, Moutras, A 
Parrocha, Vilachá, ata chegar ao concello de Portomarín. 

2.2.6.3 A REDE CICLISTA

A análise da oferta da rede ciclista constitúe o segundo dos tres eixos nos que se basea 
a mobilidade sostible, a carón da rede peonil analizada no apartado anterior e a mobilidade en 
transporte colectivo. Trátase do mesmo xeito que a mobilidade a pé dun modo de transporte en 
situación de vulnerabilidade e inseguridade viaria fronte ao tráfico de vehículos. 

No caso dos ciclistas, non existe unha rede de prioridade ciclable como tal ou carril bici. 
Os ciclistas vense na obriga de compartir a calzada cos vehículos ou os sendeiros e camiños cos 
peóns. Dentro do núcleo urbano sería relativamente doado a adecuación e posta en funciona-
mento dun carril-bici debido principalmente as dimensións da plataforma e á pouca intensidade 
de tráfico. 

A rede de camiños e sendeiros actuais, especialmente aqueles que se vencellan a unha 
maior densidade de entidades de poboación, preséntanse como unha boa oportunidade para 
adecuar un carril bici que comunique estes núcleos e entidades de poboación e centros atracto-
res e que por outra banda sirva de aproveitamento e desfrute para os veciños e veciñas en termos 
de ocio e tempo libre.

A pesar da insuficiencia actual da rede ciclable, a bici proponse como un modo de trans-
porte adecuado para desprazamentos funcionais entre os núcleos de poboación máis impor-
tantes e próximos entre si, así como entre certas entidades de poboación e as súas cabeceiras 
parroquiais. Por outra banda, baixando a nivel do núcleo urbano plantéxase tamén a posibilidade 
de unir a través de sendas ciclistas, Paradela cos núcleos limítrofes, como por exemplo Vilara-
gunte ou centros atractores como o Polígono Industrial de Paradela e a nivel interno comunicar 
os centros atractores de servizos municipais  (CEIP, centro de saúde, casa consistorial, centro 
sociocultural, piscina municipal, zona comercial) entre si e coas areas residenciais.

Un factor favorable para estes desprazamentos é unha topografía suave na maior parte do 
núcleo, sobre todo nas rúas principais, onde se concentra a maior porcentaxe de poboación. O 
84,25% das rúas presentan unha pendente inferior ao 6% e polo tanto considéranse rúas accesi-
bles. O 9,55% entre 6% e o 8%, e o 6,20% restante máis de 8%.

“A análise e da 
oferta da rede 
ciclista constitúe o 
segundo dos tres 
eixos nos que se 
basea a mobilidade 
sustentable, a carón 
da rede peonil e 
a mobilidade en 
transporte colectivo” 
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Plano de sentido actual das rúas do núcleo 
urbano de Paradela. 
Fonte: Elaboración propia.
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2.2.6.4 A REDE VIARIA MOTORIZADA

Seguindo o enfoque de oferta e de prioridade dos modos máis sostibles, como o peón e a 
bicicleta, a análise da oferta da Rede Viaria Motorizada é a última, ocupándose preferentemente 
daqueles desprazamentos que non poden ser satisfeitos de ningún outro modo e, ao mesmo 
tempo, procurando equilibrar a súa participación no modelo de Mobilidade, tanto respecto do seu 
espazo como tamén do seu impacto no resto de modos.

En primeiro lugar, en base á tipificación do viario é preciso avaliar o equilibrio existente 
entre funcionalidade e estruturación proporcionada pola Rede Viaria, e o seu impacto sobre o 
entorno urbano debido á presenza dun determinado tipo de tráfico e a súa coherencia co uso do 
solo do núcleo urbano. 

A tipificación viaria amosa como a estrutura do núcleo urbano está fortemente artellada 
sobre a estrada autonómica LU-633, a cal percorre o núcleo urbano de Paradela, así como parte 
do concello, de maneira transversal. Se ben esta debería estar actuando como unha vía urbana 
no seu paso polo núcleo de Paradela, debido á súa posición no núcleo, artellando a estrutura 
deste, así como parte da actividade comercial existente, e servindo de conexión entre os diversos 
ámbitos urbanos e núcleos rurais cara equipamentos educativos, sanitarios e deportivos. Sen 
embargo a súa configuración dificulta as conexións peonís e ciclables entre núcleos, ademais de 
supoñer unha fonte de contaminación e incremento dos riscos no referente á seguridade viaria. 

En certo sentido, existe unha certa incoherencia entre a tipificación territorial desta vía 
coa súa morfoloxía no paso polo núcleo urbano e as actividades, de carácter urbano, que se 
foron localizando no seu entorno, sendo preciso considerar medidas destinadas a unha maior 
humanización. É precisa unha toma progresiva de decisións en prol da mellora do tránsito peonil. 
Estudarase esta situación no busca de opcións que permitan lograr un equilibrio entre o peón e 
o automóbil. 

Existe un certo desequilibrio entre estrutura e funcionalidade en relación coa morfoloxía e o 
entorno dos núcleos rurais, onde certas vías están xogando un papel que entra en conflicto coas 
características urbanas que deberían de ter, con viais de escasa sección que teñen tráfico roda-
do esencialmente vinculado ás residencias. Ante esta tipoloxía e características, parece precisa 
unha priorización dos espazos como lugares peonís seguros e sen tráfico.

A análise levada a cabo sinala como a superficie ocupada polo automóbil nas rúas, tanto 
para a circulación como para o estacionamento, alcanza o 59,80 % do espazo público total. Isto 
supón que algo máis da metade do espazo público están destinadas ao vehículo. Un 73,65% das 
rúas teñen un ancho superior a 10 m, mentres que un 11,5% pertence a anchos de plataforma 
inferior a 6 m. Estes datos indican a predominancia de estruturas viarias máis recentes, pouco 
vinculadas a tecidos de núcleo rural. Neste senso, resultaría factible facilitar a creación de pro-
postas para darlle unha maior prioridade do peón aproveitando a magnitude do viario.

En calquera caso, existe un certo desequilibrio entre a funcionalidade e a morfoloxía, que 
en moitas ocasións non ten as condicións precisas para unha política peonil. Un desequilibrio 

Imaxe do núcleo de Paradela
Fonte: Elaboración propia.
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Plano de anchos de plataforma en Paradela. 
Fonte: Elaboración propia.
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Plano de anchos de rede motorizada do nú-
cleo urbano de Paradela.
Fonte: Elaboración propia.
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que está fortemente mediatizado pola ocupación do automóbil e do estacionamento en calzada, 
ocupando un espazo que non é preciso para a circulación.

Neste senso, no relativo á Rede Viaria Motorizada, en relación á súa oferta, a problemática 
principal atópase na existencia de vías estruturais territoriais que están a realizar unha función de 
artellamento urbano, que non se corresponde co seu carácter claramente urbano. Mentres que 
por outra parte, existe unha potencialidade manifestada no feito da existencia de plataformas moi 
amplas, espazos libres, un relevo suave e a existencia dun paseo fluvial de gran valor que ofrece 
grandes oportunidades.

2.2.6.5 O ESTACIONAMENTO

O papel do vehículo estacionado é fundamental en calquera política de mobilidade xa que 
o estacionamento, xunto co espazo de circulación ten unha presenza predominante nos espazos 
públicos e nas rúas.

Para cuantificar a oferta de estacionamento realizouse un inventario das prazas existentes, 
diferenciando as prazas en vivendas (a través dunha estimación en base ao número de vivendas 
existentes), prazas fóra de calzada (aparcadoiros principalmente) e prazas en calzada. A relación 
do número de prazas coa área ambiental na que se sitúan constitúe a base para poder realizar a 
análise de demanda de estacionamento.

O Concello de Paradela, conta cunha serie de particularidades no que se refire a estacio-
namento en núcleos de poboación que o diferencian doutros concellos galegos. Por exemplo 
no caso do núcleo urbano, non se atopan grandes problemáticas no que se refire ao estaciona-
mento. A oferta é moi ampla, incluso supera con creces á demanda. O núcleo artéllase en torno 
á estrada LU633 a partir da cal nacen unha serie de rúas onde se localizan a maior parte dos 
centros atractores. No caso da LU633 que cruza o núcleo de sur a norte. No seu tramo intermedio 
localízanse a maior parte de locais comerciais, como son os establecementos de alimentación, 
farmacia e entidades financieiras principalmente. Este tramo da estrada LU633 (recibe o nome de 
Avenida dos Cabaleiros de Santiago) conta con beiravía a ambos lados para o estacionamento de 
vehículos, onde sempre hai ocos baleiros e dispoñibles para o estacionamento. A zona do CEIP, 
na rúa da Veiga (LU-P-4203) conta con superficie para o estacionamento nas beiravías para 
automóbil particular e para o au-tobús escolar. Por último, o resto de centros atractores como o 
centro de saúde, residencia de maiores e centro sociocultural, contan tamén con espacio suficien-
te adicado ao estacionamento. Exposto todo o anterior, pódese afirmar que no núcleo urbano de 
Paradela, hai un exceso de espacio público reservado para o vehículo a motor, habendo moita 
máis oferta que demanda. 

Por outra banda ainda que este PMS afonda principalmente nas problemáticas do núcleo 
urbano, non pode deixar pasar as problemáticas que en canto a mobilidade, sofren o resto de 
núcleos de poboación. Neste sentido, respecto ao estacionamento, hai certos núcleos tradicio-
nais repartidos pola superficie municipal, cuxa morfoloxía e trama dificultan por unha banda o 
tránsito de vehículos a motor e por otra banda, o estacionamento, sendo o caso por exemplo 
dos núcleos de Aldosende e de Vilachá. Este tipo de núcleos máis tradicionais conservan a súa 

Táboa de m2 por tipo de establecementos 
e prazas de estacionamento relacionadas.
Fonte: elaboración propia.

Imaxe de vehículos estacionados no núcleo 
de Paradela.
Fonte: Elaboración propia.
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total
728 8 3462 27 761 13 386 6 53

“O núcleo artéllase 
en torno á estrada 
LU633 a partir da 
cal nacen unha 
serie de rúas onde 
se localizan a maior 
parte dos centros 
atractores.”
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Plano de estacionamentos en calzada en 
Paradela.
Fonte: Elaboración propia.
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estrutura urbana tradicional con rúas estreitas e tortuosas polas cales apenas caben turismos, fai 
especialmente complicado o estacionamento dentro dos núcleos.

Dito todo o anterior, non existen problemáticas respecto ao estacionamento no núcleo ur-
bano de Paradela, habendo moita máis oferta que demanda, aínda que si é necesario a redución 
do espacio adicado ao vehículo coa finalidade de devolverllo ao peón. Por outra banda, tamén 
faise necesario cando menos estudiar a situación respecto ao estacionamento, e de ser o caso 
facer un proceso de participación pública para coñecer as opinións a este respecto, da ve-ciñanza 
dos núcleos tradicionais, como por exemplo Aldosende ou Vilachña, entre outros.

2.3    ANÁLISE SOCIO-ECONÓMICA E DEMOGRÁFICA

Tras realizar unha análise da oferta no concello de Paradela é necesario establecer un 
contexto socio-económico é demográfico no que se caracterice a poboación residente, contexto 
para o que se parte da xa citada Estratexia de Revitalización Local de Paradela. 

2.3.1 ESTRUTURA E EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN

Para comprender os movementos realizados dentro do concello e do núcleo urbano así 
como cara outros concellos realizados principalmente en vehículo privado, é determinante coñe-
cer a evolución da poboación nos últimos 10 anos así como a composición da mesma dentro da 
comarca de Sarria. 

Así, fronte á densidade de poboación que presenta a comarca de Sarria con 22,71 hab./
km2, o concello de Paradela no 2020 presentaba unha densidade de 14,6 hab./km2. Isto supón 
que se atopa por debaixo da media da provincia que ascende a 33,3 hab./km2 , e moi por debaixo 
da media galega que suma 91,4 hab./km2.

Segundo datos extraídos do INE, así como da Estratexia de Revitalización Local de Pa-
radela, a evolución desta poboación presenta una tendencia descendente nos últimos 10 anos 
presentando una poboación de 1.739 habitantes segundo o Padrón Municipal de 2020. Dende o 
punto de vista demográfico, e tal e como mostra a súa pirámide de poboación, trátase dun conce-
llo cun grao avanzado de avellentamento. As pirámides invertidas son características de socieda-
des con estruturas demográficas moi envellecidas, onde o relevo xeracional non está asegurado. 
Sociedades nas que as políticas de dinamización demográfica convértense nas prioridades das 
administracións a multinivel administrativo. 

Durante os últimos 30 anos, evidénciase unha perda de poboación nas 18 parroquias que 
conforman o Concello de Paradela, mentres que ningunha delas experimenta unha evolución 
positiva dende o ano 1999. Esta perda de poboación que oscila entre un -20% e un -50%, tal 
e como acontece nas parroquias de Suar ou Aldosende. Esta perda de poboación tradúcese, a 
nivel municipal, nun decrecemento do 35% para últimos 30 anos. 

En relación á poboación das parroquias, Castro de Rei sitúase como a parroquia con maior 
peso demográfico, na cal residen 452 habitantes. É tamén a parroquia con maior superficie de 

“Durante os últimos 
30 anos, evidénciase 
unha perda de 
poboación nas 18 
parroquias que 
conforman o Concello 
de Paradela”

2009 2019 Evolución (%)
Galicia 8,14 5,82 -47%
Lugo 6,40 5,18 -38%
Comarca de Sarria 4,85 5,19 -28%

 2020 2035
Galicia 2.702.244 2.523.987
Provincia de Lugo 328.153 293.581
Area de Lugo Oriental 37.032 31.058
Comarca de Sarria 22.522 20.341

Gráfico da evolución da poboación no Con-
cello de Paradela. 
Fonte: IGE e elaboración propia 

Gráfico da pirámide de poboación Ano 2019. 
Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes 
e elaboración propia.

Táboa de taxas brutas de natalidade. 
Fonte: INE e elaboración propia.

Táboa de proxección de poboación a curto 
prazo por área xeográfica.
Fonte: IGE e elaboración propia.
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“A renda bruta 
dispoñible do fogar 
per cápita no 2017 
para o Concello 
de Paradela  é de 
10.947€ / fogar, 
inferior á media de 
Galicia con 14.965€/
fogar”

Táboa de poboación e crecemento das Pa-
rroquias do Concello.
Fonte: INE, Estratexias de Revitalización Lo-
cal de Paradela e elaboración propia.

Gráfico de renda dispoñible bruta por habi-
tante.
Fonte: IGE e elaboración propia.

Gráfico renda dispoñible bruta por habitante 
en Paradela, Sarria (Comarca), Lugo (Pro-
vincia) e Galicia.
Fonte: IGE e elaboración propia.

todo o concello, con 47,93 km2, superficie que supón o 40% da superficie total do Concello, se-
guida da parroquia de Aldosende, 11,74 km2. A parroquia onde se localiza a cabeceira municipal, 
como é San Miguel de Paradela, que con 230 habitantes, constitúe o segundo posto en relación 
ao peso demográfico. 

2.3.2 ACTIVIDADES PRODUTIVAS E MERCADO DE TRABALLO

Respecto á caracterización económica do concello, a renda bruta dispoñible do fogar per 
cápita no 2017 para o Concello de Paradela  é de 10.947€ / fogar, inferior á media de Galicia con 
14.965€/fogar, así como inferior tanto a de Lugo ou Sarria, segundo os datos do IGE.

No caso do Concello de Paradela, esta Renda Dispoñible Bruta por habitante presenta 
unha tendencia claramente ascendente entre os anos 2010 e 2014, a tendencia a cal se ve trun-
cada nese punto, para continuar o seu crecemento entre os anos 2015 e 2017. 

 
Na táboa de estructura de poboación de máis de 16 anos segundo a relación coa activida-

de económica no ano 2011, observamos como en Paradela a porcentaxe de ocupados é a maior 
dos catro ámbitos superando o 50% da poboación en idade activa. O mesmo acontece no caso 
dos xubilados, prexubilados, pensionistas e rendistas. Neste caso a xustificación hai que buscala 
no elevado grao de envellecemento do concello paradelense. Asociado a este datos, está a cifra 
de parados, onde tal e como cabía esperar a porcentaxe é a máis baixa cun 6%. 

No relativo ao desemprego, segundo os datos de paro rexistrado, da Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria, de Febreiro de 2020, e como ben recolle a Estratexia de Revitalización 
Local de Paradela, o concello presenta unha porcentaxe de paro segundo o total de poboación 
lixeiramente por debaixo con respecto ao resto de Concellos da Comarca, tal e como se mostra 
na táboa adxunta. 

 
O motivo desta menor porcentaxe de parados no Concello de Paradela parece ter o motivo 

na distribución da actividade económica pois, mentres que a eco-nomía de Paradela está basea-
da no sector agrogandeiro (chegando case ao 50% da poboación activa), a economía de Sarria 
está baseada no sector servi-zos, froito do seu posicionamento como cabeceira comarcal e da 
súa importancia a nivel provincial.

A distribución da actividade repártese no concello de Paradela do seguinte xeito no ano 
2019: 49% no sector de agricultura e pesca, 39% no sector servizos e 12% no sector de industria 
e construción.

  
No relativo ás de afiliacións á Seguridade Social segundo sector de activi-dade económi-

ca nos últimos anos, obsérvase que Paradela non escapa á evo-lución xeral da economía e en 
concreto á terciarización froito dos procesos de globalización económica a nivel mundial e ao 
conseguinte e progresivo aban-dono da actividade agrogandeira froito, entre outras cousas, das 
políticas co-munitarias non adaptadas á realidade galega que fai que este tipo de explota-ción 
(sobre todo no que se refire ao bovino de leite) sexan pouco ou nada ren-dibles, co conseguinte 
abandono das explotacións e en consecuencia co pro-gresivo baleirado do medio rural. No último 

Unidade Poboacional 2009 2019 Evolución (%)
ALDOSENDE 246 129 -47%
ANDREADE 66 41 -38%
BARÁN 152 110 -28%
CASTRO 75 47 -37%
SAN MARTIÑO DE CASTRO 84 66 -21%
CASTRO DE REI DE LEMOS 713 452 -36%
AS CORTES 154 102 -33%
FERREIROS 144 112 -22%
FRANCOS 49 28 -43%
A LAXE 114 71 -38%
LOIO 29 20 -31%
PARADELA 319 230 -27%
SAN VICENTE DE PARADELA 189 112 -40%
SANTA CRISTINA DE PARADELA 102 71 -30%
SANTALLA DE PARADELA 85 57 -33%
SAN FACUNDO DE RIBAS DE MIÑO 17 10 -41%
SUAR 37 17 -54%
VILARAGUNTE 153 104 -32%
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Táboa de poboación de 16 e máis anos se-
gundo a relación coa actividade económica 
no ano 2011.
Fonte: IGE (Censo de poboación e vivendas 
2011 do INE) e elaboración propia 

Cadro e gráfico do paro en relación ao total 
de poboación.
Fonte: IGE e elaboración propia

Gráfico dos sectores económicos de Sarria 
e Paradela.. 
Fonte: IGE e elaboración propia.

decenio, en Paradela, mentres que o sector secundario (construción e industria) experimentou 
poucos cambios, os sectores primarios e terciarios experimentaron modificacións importantes. 
Hai un transvase de activos do sector primario hacia o sector terciario tal e co-mo revelan os 
datos do IGE.

2.3.3 NIVEL E CARACTERIZACIÓN DA MOTORIZACIÓN

No relativo ao nivel e caracterización da poboación no Concello de Paradela, tal e como se 
reflexa no documento de referencia para o presente análise, e segundo os datos facilitados polo 
IGE, para o ano 2017, recóllense un total de 1.139 condutores censados, chegando os homes 
case a duplicar o número de mulleres condutoras. 

 
 O número total de unidades do parque de vehículos en Paradela para o ano 2018 (segun-

do os datos do IGE) é de 1.559 vehículos, dos cales 1.151 son turismos, e 78 son motocicletas, 
sendo 1 820 o número total de habitantes para ese mesmo ano. Estes valores están vinculados 
coa mobilidade de tráfico rodado xa que mais do 70% son turismos nos que se realizan despra-
zamentos de carácter privado, o cal, tal e como se mostra no cadro adxunto, evidencia un ratio de 
1 vehículo (turismo ou motocicleta) cada 2 habitantes.

Estas cifras, superiores a media galega, vincúlanse directamente ao nivel de dispersión 
dos asentamento de poboación no Concello de Paradela, o que motiva que o automóbil sexa vital 
de cara a cubrir as necesidades dos veciños e veciñas no seu día a día (educación, compras, ocio 
e servizos de diferentes índoles). Tal e como se pode observar no gráfico, aínda que pola evolu-
ción descendente da poboación cabería agardar o contrario, a tendencia respecto ao número de 
vehículos en Paradela, é alcista. 

Segundo os datos das fontes oficiais utilizadas, obsérvase un índice de motorización de 
675,27 veh./1000 persoas. Este índice reflicte o número de vehículos (turismos e motocicletas) 
por cada 1000 habitantes para o ano 2018. En relación ao resto de ámbitos territoriais, atópase 
por debaixo da comarca de Sarria pero por riba das medias  da provincia de Lugo e de Galicia 
para o ano 2018.

En relación á antigüedade do parque total de vehículos, a media é de 12,6 anos, segundo 
datos da DGT (Dirección Xeral de Tráfico) correspondentes ao ano 2015. Nesta mesma fonte, e 
centrándonos nos turismos, a antigüidade media tamén é de 12,6 anos. 

Por último faise unha comparativa do censo de condutores entre homes e mu-lleres, e tal 
e como se observa na gráfica hai unha diferenza moi importante entre o número de condutores 
homes e de condutores mulleres, chegando as mulleres a representar unicamente a metade do 
número de homes condutores. Por exemplo, no ano 2008 había 453 condutoras fronte a 813 con-
dutores. Sen embargo esta tendencia comeza a corrixirse de cara aos últimos anos e a dife-renza 
no ano 2018 non é tan elevada (705 condutores fronte a  434 conduto-ras).

 

2.3.4 CENTROS ATRACTIVOS E XERADORES DE DESPRAZAMENTOS

“Motiva que o 
automóbil sexa vital 
de cara a cubrir as 
necesidades dos 
veciños e veciñas no 
seu día a día”

Ocupado
Parado que 

traballou 
antes

Parado que 
busca o seu 

primeiro 
emprego

Persoa con 
invalidez 
laboral 

permanente

Xubilado, 
prexubilado, 
pensionista 
ou rendista

Outra 
situación

Galicia 42,66 13,83 2,04 1,72 28,54 11,22
Lugo 42,88 10,73 1,66 1,62 33,64 9,46
Sarria 43,84 9,34 0,83 1,70 34,97 9,18
Paradela 50,75 5,97 37,29 4,46

 Total Homes Mulleres Porcentaxe
Incio, O 53 31 22 3,4
Láncara 113 60 53 4,3
Paradela 45 24 21 2,5
Páramo, O 36 18 18 2,6
Samos 40 27 13 3,1
Sarria 810 320 490 6,1
Triacastela 35 18 17 5,5
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Gráfico comparativo das afiliacións á Segu-
ridade Social por sector de actividade nos 
anos 2012 e 2019. 
Fonte: IGE e elaboración propia. 

Gráfico da evolución dos tipos de vehículos 
nos anos 1998, 2008 e 2018.
Fonte: IGE e elaboración propia. 

Táboa de índices de motorización. 
Fonte: IGE e elaboración propia.

Gráfico do censo de condutores por sexo.
Fonte: IGE e elaboración propia.

Imaxe da estrada LU-633 no núcleo de Pa-
radela.
Fonte: elaboración propia.

Índice de motorización
Galicia Provincia de Lugo Comarca de Sarria Paradela
628,05 656,80 677,67 675,27
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Neste apartado realizarase unha análise dos centros atractivos e xeradores de despraza-
mentos que se atopen dentro, en contacto ou fóra do ámbito, no caso de considerarse relevante. 
De todos xeitos, é necesario considerar, como se explicou con anterioridade, a dependencia 
cara os concellos da contorna, especialmente con Sarria. A continuación detállanse os centros 
considerados: 

CENTROS SANITARIOS E DE SAÚDE

Centro de saúde de Paradela
Este centro situado na Rúa da Feira, número 2. O seu horario é de 8:00 a 15:00. 
O acceso principal dende a rúa realízase mediante unha pequena rampla. Nas súas 

inmediacións atopamos unhas pequenas áreas de estacionamento, cun total de 27 prazas de 
estacionamento. Este servizo comparte edificio co Tanatorio Municipal, ao cal se accede dende 
a Rúa Fraga Iribarne.

 
CENTROS ASISTENCIAIS

Residencia e Centro de Día de Paradela 
Residencia da terceira idade e centro de día de recente apertura. Emprazada diante do 

mercado gandeiro e con entrada principal na Rúa Galicia. Prazas de estacionamento dispoñibles 
nas rúas de Galicia,  San Pedro, e Toural, dende a cal tamén se pode acceder ás instalacións. 

 
CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA

CEIP Plurilingüe San Miguel 
Localízase na Rúa da Veiga, número 6, no núcleo urbano de Paradela. Neste centro 

impártense os estudos de Educación Infantil e Educación Primaria. A accesibilidade é permitida 
dende a propia parcela do conxunto escolar a través de dun acceso por escadas ou rampla.

Conta con servizo de transporte escolar para os alumnos. Este centro tamén dispón de 
servizo de comedor. O horario escolar é de luns a venres de 9:00 a 16:00. 

 
Casa Niño Pitiños
Localízase no núcleo urbano de Paradela, na Rúa da Veiga, nas instalacións do CEIP. É 

un servizo gratuíto dirixido a nenas e nenos de tres meses a tres anos, cunha capacidade total 
para once usuarios. 

O horario é de luns a venres de 9:00 a 17:00.
 

CENTROS CULTURAIS

Centro Sociocultural Manuel Oreste Rodríguez López 
Este centro atractor sitúase na Rúa Fraga Iribarne, número 5. Trátase dun centro ao que 

se accede por escadas, dende a fachada que da á estrada. Este centro integra a biblioteca muni-

cipal, a cal conta a con servizo de consulta en sala a maiores do servizo de préstamos de libros, 
así como cos programas “Internet nas bibliotecas” e “Internet Rural”. A maiores, tamén se localiza 
neste centro o Servizo Municipal de Información Xuvenil, o cal presta axuda e asesoramento á 
xuventude do municipio, os cales estean interesados en certos servizos e prestacións. 

 
O horario deste centro atractor é de luns a venres de 16.00 a 21.00.

O acceso ao edificio realízase ben mediante dous tramos de escaleiras, ou ben mediante 
dúas ramplas de acceso.

Centro Sociocultural de Aldosende 
Edificación de dúas plantas no centro do núcleo de Aldosende, recentemente rehabilitada. 

Sen horario fixo.
 
Ademais, a maioría das parroquias contan cos seus centros ou locais veciñais, para a 

realización de actividades socioculturais e comunitarias.

CENTROS DEPORTIVOS

Piscina Municipal:
Localízase no núcleo urbano de Paradela, na Rúa da Gándara.  Conta con área de 

esparexemento exterior asociada á piscina, así como cafetaría e vestiarios. O acceso ao recinto 
realízase ben por unhas escaleiras, ou ben mediante unha lixeira rampla. O horario de apertura 
(en época estival) é de luns a domingo de 12.00 a 20.00.

 
Polideportivo Municipal:
Localízase no núcleo urbano de Paradela, na Rúa da Veiga. Trátase dun conxunto con 

pistas multideporte interior e exterior, con vestiarios para os usuarios. No entorno próximo sitúase 
unha área destinada a estacionamento. O acceso realízase dende a beirarrúas, sen barreiras 
arquitectónicas. 

 
Campo Municipal de Fútbol “O Gandarón”:
Campo de fútbol de herba natural con gradas. Localízase no lugar de O Gandarón, s/n. 

Non conta cun horario fixo.
 

OUTROS

Casa do Concello:
Sitúase na Rúa Cabaleiros de Santiago, número 15. O seu horario de cara ao público é 

de luns a venres de 8:00 a 15:00. Este centro ofrece os servizos de Servizos Sociais, Turismo, 
Deportes e Urbanismo.

 
Este servizo atópase integrado no edificio o cal alberga o Centro de Saúde, situado 

na Rúa da Feira, número 2. O acceso realízase dende a rúa, e non se contemplan barreiras 
arquitectónicas.
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Imaxe do consultorio médico de Paradela.
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe da Residencia da terceira idade e 
Centro de Día de Paradela.
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe do CEIP Plurilingüe San Miguel
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe da Casa Niño Pitiños
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe do Centro Socio Cultural Manuel Ro-
dríguez López.
Fonte: elaboración propia. 
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Imaxe do Centro Sociocultural de Aldosende
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe da Piscina Municipal do concello
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe do Polideportivo Municipal
Fonte: elaboración propia.

Imaxe das pistas exteriores xunto ao Polide-
portivo Municipal.
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe do Campo Municipal de Fútbol “O 
Gandarón”
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe da Casa do Concello de Paradela
Fonte: elaboración propia. 
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Tanatorio 
Este servizo, ao igual que o Xulgado de Paz, atópase integrado no edificio o cal alberga o 

Centro de Saúde, situado na Rúa da Feira, número 2. O acceso a este servizo realízase dende a 
Rúa Fraga Iribarne , e non se contemplan barreiras arquitectónicas.

Mercado de Gando
Este centro atractor sitúase na Praza do Mercado.

Conta cunha superficie construída de 2.350 m2 distribuídos en dúas plantas, e actual-
mente está adaptado para acoller a un total de aproximadamente 200 reses. Tamén conta con 
instalacións para servizos veterinarios e administrativos, ou salas de xuntas. Sen horario fixo.

Na contorna existe unha zona habilitada como aparcadoiro con máis de 100 prazas de 
estacionamento, así como servizo de desinfección de vehículos.

 
Farmacias
Farmacia Roberto López López, na Rúa Cabaleiros de Santiago, número 33. 
Horario: Luns a venres de 09.15 a 14.30 e 17.00 a 20.00. Sábados de 10.00 a 13.30.
 
Supermercados

Supermercado Claudio, situado na Rúa Cabaleiros de Santiago, número 54. O acceso 
realízase dende a rúa, sen barreiras arquitectónicas. O seu horario é de luns a venres de 9:30 a 
14.30 e de 16:00 a 21:00.

Supermercado Pega, situado na Rúa Cabaleiros de Santiago, número 54. O acceso realí-
zase dende a rúa, sen barreiras arquitectónicas. O seu horario é de luns a venres de 9:30 a 14.30 
e de 16:00 a 21:00. Os sábados de 9.30 a 14.30.

Entidades financeiras

ABANCA, situado na Rúa Cabaleiros de Santiago coa Rúa Lamacoba. Acceso dende a 
rúa. Dispón de caixeiro automático. Horarios: Luns a venres de 8.15 a 14,15. 

BBVA, situado na Rúa Manuel Rodríguez López, 1. Oficina accesible dende a rúa. Conta 
con caixeiro automático. Horario: Luns a venres de 8.15 a 14.15.

Ademáis dos centros atractores anteriores, polo extremo norte do territorio municipal, dis-
corre o Camiño de Santiago, que é sen dúbida a día de hoxe a figura atractora máis relevante do 
concello. Segundo os datos procedentes da “Oficina do Peregrino de Santiago de Compostela”, 
ao longo do ano 2018 foron 186 199 os peregrinos que fixeron o Camiño Francés utilizando como 
punto de partida algún lugar do Camiño anterior a Paradela, e polo tanto pasaron polo termo 
municipal. Deste número total, 88 509 comezaron o Camiño en Sarria e 731 comezaron o camiño 
en Ferreiros, que é a primeira parroquia de Paradela que o peregrino pisa ao entrar no concello.    

Imaxe do Mercado do Gando de Paradela
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe da Farmacia Roberto López López no 
núcleo de Paradela
Fonte: elaboración propia. 

Imaxe do Supermercado Pega
Fonte: elaboración propia. 
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Plano de centros atractores no núcleo de 
Paradela.
Fonte: Elaboración propia. 

Lenda
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Centros atractores

A1 l 

A 05

Centros Atractores
Centro de saude

Centros de ensino

Outros centros

Centro asistencial

Centro Cultural-Social

Instalacion Deportiva

Casa do Concello

Lenda

Centro de saúde
Centro de ensino
Outros centros
Centro asistencial
Centro Cultural-Social
Instalación Deportiva
Casa do Concello
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Vinculados ao Camiño de Santiago, existen 3 albergues en Paradela que dan servizo ao 
peregrino, así como bares e restaurantes.

Outro centro atractor de enorme relevancia dentro dos límites municipais, son os dous 
establecementos hosteleiros localizados na parroquia de Loio, cada un a un lado da beira do río 
Loio unidos pola ponte que cruza o río.  

2.3.5 PARQUE DE VIVENDAS E O SEU ESTADO

Plano de altura da edificación

No relativo as edificacións do núcleo, atópanse tanto numerosas vivendas individuais (uni-
familiares) como edificios de vivenda colectiva. 

En xeral, predominan as edificacións de I e II alturas, aínda que se atopan certas edifica-
cións de tres alturas, e incluso nalgunhas partes das edificacións, acádase unha cuarta altura, 
aínda que en ocasións moi puntuais. En xeral, as edificacións de dúas e tres alturas, predominan-
tes no núcleo urbano de Paradela, atópanse no viario estrutural do ámbito. 

Por outra banda, tal e como se pode observar na gráfica, na década que vai dende o ano 
2001 ata o 2011 houbo un crecemento no número de vivendas, tanto das principais como das 
non principais. Proporcionalmente, o crecemento máis acusado experiméntase no número de 
vivendas non principais, representando un aumento dun 165%

A totalidade das construcións no núcleo viuse moderadamente aumentada nos primeiros 
anos da primeira década dos 2000, para volver a baixar e despois subir nos anos 2006, 2008 e 
finalmente no ano 2010 chegando ás cifras máis altas de toda a serie. No resto de anos ata o 
2019 as cifras mantéñense en niveis intermedios

No que se refire á rehabilitación de construcións a evolución é parecida. Lixeira subida no 
2003 para baixar e coller un impulso importante no ano 2011. Volve a subir no 2015 e no ano 2018 
convértese no máis importante de toda a serie no que se refire a rehabilitacións.  

Como se pode observar na gráfica, no concello de Paradela hai un reparto casi equitativo 
entre as construccións anteriores a 1950 a as posteriores a ese ano a 50 – 50%

Se nos centramos no estado das edificacións, en xeral atópanse en bo estado. A pesar de 
si atopar unha certa porcentaxe de vivendas en mal estado ou estado deficiente, estas son unha 
minoría, estas correspóndese ás edificacións anteriores ao século XX, ou as de comezos de 
século, coincidindo tamén con ser as edificacións de carácter tradicional, co seu engadido valor 
patrimonial.

Gráfico de vivendas por tipo e ano censal. 
Fonte: IGE e elaboración propia 

Gráfico da evolución do número de vivendas 
por obra. 
Fonte: IGE e elaboración propia 

Gráfico da antigüedade das edificacións.
Fonte: IGE e elaboración propia

Gráfico do estado das edificacións segundo 
a súa antigüedade.
Fonte: IGE e elaboración propia

“na década que vai 
dende o ano 2001 
ata o 2011 houbo 
un crecemento no 
número de vivendas, 
tanto das principais 
como das non 
principais.”
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Plano de alturas de edificación do núcleo 
urbano de Paradela. 

Fonte: Elaboración propia. 

Lenda

I  Altura
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III Alturas

IV Alturas
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Cobertura de transporte público no núcleo 
urbano de Paradela, nun radio de 150m. 
Fonte: elaboración propia

Cobertura de transporte público no  núcleo 
urbano de Paradela, nun radio de 300m. 

Fonte: Elaboración propia. 

2.4    ANÁLISE DO TRANSPORTE E A CIRCULACIÓN

2.4.1 TRANSPORTE PÚBLICO 

Respecto ao transporte público, Paradela conta con varias liñas de bus que percorren o 
Concello artellándoo internamente, comunicando parroquias e núcleos entre si e co núcleo de 
Paradela, pero tamén comunicando o Concello cos seus Municipios veciños.  Podemos facer 
aquí una distinción e diferenciar entre liñas internas e liñas externas:

Liñas internas: 

• Liña 1: CEIP Paradela – Casa Nova – Veiga – Guimarós – Casaba – Ferreiros – Fuxil-
de – O Couto – Pena – Pozos – Sesmonde – Muimentos – A Parrocha – Cortes – Loio 
– Vilachá – núcleo de Paradela. Todos os luns a primeira hora da mañá e a primeira 
hora da tarde.

• Liña 2: Nai – Toexe – Lombao – Aldosende – San Vicente – Paradela. Todos os mér-
cores a primeira hora da mañá e a primeira hora da tarde.

Liñas externas: 

• Sarria – Paradela – Portomarín – Lugo. Diariamente. 

As 9.00 am coincide o bus interno co externo en Paradela (núcleo). Como se pode obser-
var a oferta é ampla e diversa, xa que o Concello queda comunicado tanto interna (núcleos entre 
si e co centro urbano onde se localizan todos os servizos e centros atractores do municipio do 
Municipio), como externamente (Paradela queda comunicada cos Concellos de Sarria, Portoma-
rín e Lugo, que como xa se expuxo con anterioridade, son os principais destinos dos veciños e 
veciñas de Paradela nos seus desprazamentos funcionais). Malia a ampla oferta de transporte 
público a través dos autobuses de liña, a maior parte das opinións de veciños e veciñas do 
Concello afirman que non hai demanda respecto a este tipo de transporte público e que a maior 
parte dos residentes utilizan prioritariamente o transporte privado para desprazarse tanto interna 
como externamente, e en segundo lugar utilizan os servizos dalgún dos tres taxis que operan no 
municipio.

A análise da rede de autobús ten que basearse, fundamentalmente na cobertura que pro-
porcionan as paradas existente no núcleo urbano. A cobertura neste caso tomarase a partir dun 
radio de 150 m e de 300 m arredor das paradas, valores claramente urbanos. Procederemos a 
realizar a análise da cobertura das paradas respecto ao núcleo urbano de Paradela. A distribución 
das paradas é como sigue: dúas na Avenida dos Cabaleiros de Santiago (a primeira na esquina 
coa Rúa do Toural, e a segunda diante do Supermercado Claudio) e unha terceira diante do CEIP.

En relación a estas paradas, a cobertura é a seguinte: 

• O 60% das vivendas do núcleo atópanse cubertas por un radio de 150 m.

“A análise da rede 
de autobús ten 
que basearse, 
fundamentalmente 
na cobertura que 
proporcionan as 
paradas existente no 
núcleo urbano.”
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• O 93% da poboación do núcleo atópase cuberta por un radio de 300 m.
 
Os resultados anteriores indican unha boa cobertura do transporte público para as paradas 

situadas no núcleo, segundo a análise realizada mediante o emprego dos valores mencionados. 
Baixo os 300 metros quedan cubertas o 93% das vivendas no núcleo, que supón practicamente 
a totalidade. No caso dos 150 metros, a porcentaxe redúcese ao 60%, quedando fora o eixo da 
Avenida dos Cabaleiros de Santiago que vai dende a Casa do Concello ata o quilómetro 64. 
Tamén queda fora destes radios de 150 metros o ámbito que forman as rúas da Feira, Lamacoba 
e dos Soutos. Neste último ámbito localízanse o centro de saúde, o punto de partida ou de finali-
zación do roteiro do Loio e a pouca distancia atópase a piscina municipal. Aínda así é importante 
sinalar que todos estes centros atractores quedan dentro do radio dos 300 metros. 

Dedúcese por tanto que unha actuación que permitise conectar estes ámbitos con novas 
paradas debería ser unha liña de actuación a considerar, sobre todo pola súa potencialidade para 
integrar no transporte público a sectores que puideran ter dificultades para acceder ás parada de 
autobuses. 

2.4.2 TRANSPORTE PRIVADO

Traballos de campo e obxectivos

Como punto de partida para a análise do transporte privado realizáronse aforos de vehí-
culos en tres interseccións do núcleo urbano, co obxecto de estimar as intensidades de tráfico 
rodado no mesmo. Escolléronse estas tres interseccións, xa que as vías que unen son as que 
artellan tanto o núcleo como a maior parte do territorio municipal. En conclusión, a priori semellan 
as de maior interese dende o punto de vista de análise da mobilidade.

Os aforos realizáronse nas interseccións seleccionadas en días laborais en horarios de 
mañá, mediodía e tarde.

As interseccións escollidas foron:

• Intersección  LU633 - LU/P/4202      Intersección 1
• Intersección  LU633 - LU/P/4201 - LU/P/4203    Intersección 2
• Intersección LU633 – Rúa Lamacoba     Intersección 3

Os resultados das medicións efectuadas nas intersección seleccionadas pódense consul-
tar nos planos do documento.

A realización de aforos de tráfico nas interseccións anteriores permitiu comprobar o grao 
de saturación das vías respecto da súa capacidade. A información recadada nos aforos realiza-
dos e a súa análise integrase dentro dos seguintes apartados. 

Principais eixos viarios e grandes fluxo de tráfico

INTERSECCIÓN 1

INTERSECCIÓN 2

INTERSECCIÓN 3

Imaxe aérea da intersección 1: LU633 - 
LU/P/4202.
Imaxe aérea da intersección  2: LU633 - 
LU/P/4201 - LU/P/4203
Imaxe aérea da intersección    3: LU633 – 
Rúa Lamacoba
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Imaxe da intersección 1.
Fonte: elaboración propia

Imaxe da intersección 3.
Fonte: elaboración propia.

“O maior fluxo 
rexistrado 
correspóndese coa 
intersección 2 que 
integra a LU633, LU-
P-4201 e LU-P-4203 
(Rúa da Veiga), onde 
se localiza o CEIP.”

Nos parágrafos seguintes indícanse as infraestruturas que están a soportar os grandes 
fluxos de vehículos no núcleo urbano, en base ás medicións dos aforos de tráfico realizadas nos 
puntos máis significativos para a mobilidade no núcleo urbano de Paradela.

Existen cinco accesos principais ao núcleo de Paradela, a través da estrada autonómica 
LU-633 (polo norte e polo sur do núcleo), e dende as estradas provinciais LU-P-4201, LU-P-4202 
e LU-P-4203. A estrada autonómica (LU-633) é a de maior tráfico e configúrase como un elemen-
to artellador non so do núcleo urbano senón da comunicación desta parte da provincia de Lugo e 
da comunicación entre as comarcas de Lugo e de Sarria. Unha gran parte do tráfico de entrada e 
saída que atravesa calquera destes accesos concentrarase nas interseccións analizadas, posto 
que integran as principais vías. As interseccións polas que pasa a LU-633 son as que inclúen a 
maior cantidade de vehículos/hora. 

O maior fluxo rexistrado correspóndese coa intersección 2 que integra a LU633, LU-P-4201 
e LU-P-4203 (Rúa da Veiga), onde se localiza o CEIP. Neste cruce contabilizáronse en total 488 
vehículos/hora en horario de entrada do CEIP. O segundo cruce con maior carga de vehículos é 
a intersección que integra a LU633 coa Rúa Lamacoba. Neste cruce contabilizáronse un total de 
360 vehículos/hora no mediodía. Ambas medicións foron realizadas en días laborables.

Entre as vías que integran estas interseccións, son as seguintes as que rexistraron unha 
maior carga de vehículos durante as horas nas que foron feitas as medicións (día laborable): 
LU633 na intersección 2 en dirección entrada a Paradela con 108 vehículos/hora en horario de 
mañá (entrada do CEIP). En segundo lugar na intersección 3, a LU633 rexistrou 96 vehículos/
hora. En conclusión, é a LU633 a que recolle unha maior carga de vehículos a motor nos diferen-
tes horarios do día.  

Os comentarios anteriores foron ambos referidos aos valores punta que se obtiveron coas 
medicións efectuadas en campo. Non obstante, en xeral, os valores obtidos son bastante baixos 
(con respecto ás medicións realizadas noutros núcleos de poboación), obtendo un valor mínimo 
de 4 veh/h e unha máxima de 108 veh/h na intersección entre as estradas LU-633, LU-P-4201 e 
LU-P-4203. É importante sinalar que nestas medicións foron incluídos todo tipo de vehículos a 
motor.

Nivel de servizo no viario

O nivel de servizo trata de medir a calidade do servizo dunha vía dende o punto de vista 
do condutor. A normativa de referencia empregada habitualmente para estimar este nivel é o 
Manual de Capacidade americano (HCM), que define seis niveis de servizo, que van dende o 
“A” ata o “F”, de mellores a peores condicións de operación, de forma que o nivel de servizo “F” 
corresponde cunha situación de conxestión, no “E” a intensidade chega a acadar a capacidade 
da vía (intensidade máxima que pode atravesar a sección),   e no “D” a circulación aproxímase á 
inestabilidade.

A continuación, analizaranse os niveis de servizo para as interseccións máis significativas, 
á fin de determinar o estado en que se atopan actualmente as condicións de tráfico no núcleo. 
En primeiro lugar calcúlase a intensidade que admitiría a vía segundo o nivel de servizo no que 
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se desexe operar. 
A efectos de cálculo, a estrada LU633 trátase como unha vía interurbana, por ter caracte-

rísticas asimilables a esa condición. Para vías urbanas ou suburbanas un Nivel de servizo D sería 
suficiente. As vías que desembocan na LU633 considéranse secundarias a efectos de cálculo do 
nivel de servizo da sección, e polo tanto a súa capacidade calcúlase en función da vía principal. 

Nos cadros seguintes sinálase a intensidade horaria que de superarse supoñería un cam-
bio no nivel de servizo no que opera a vía. Deste xeito, para cada intersección das analizadas 
temos:

(ver táboas no lateral)

Con respecto ás vías secundarias, como xa se comentou, estímase a capacidade das 
mesmas (nivel de servizo E) en función da capacidade da vía principal. Defínese o intervalo crí-
tico aquel para o que unicamente pasan o 50% dos vehículos, mentres a outra metade espera. 

Dadas as características da intersección 1, o seu nivel de servizo é inferior ao nivel A, 
tratándose deste xeito dunha intersección cunha circulación fluída.

Nas intersección 2 e 3 o valor de servizo e superior ao nivel A, aínda que inferior ao B. De 
feito ambos están máis cerca do A que do B. Trátanse polo tanto de interseccións cunha circula-
ción estable, segundo a clasificación empregada pola DGT. Todas as medicións foron feitas en 
interseccións coa LU633. 

Análise do transporte privado

Analizando os resultados globalmente, podemos concluír que non hai grandes problemas 
de tráfico no núcleo de Paradela. Tampouco hai grandes problemas identificados de convivencia 
entre o vehículo privado e o peón, ou problemas de estacionamento, malia que a LU633 cruza 
e artella no so o núcleo senón o concello e incluso a comarca. Podemos afirmar que hai unha 
desproporción entre o tamaño e configuración do núcleo coas dimensións desta vía.

Como xa se comentou con anterioridade, o máximo de intensidade (vehículos/hora) co-
rrespóndese coa intersección número 2 (LU633 con LUP4201 e LUP4203) en día laborable e en 
horario de mañá. A explicación está na entrada do alumnado ao CEIP de Paradela.

O segundo máximo tivo lugar na intersección número 3 (LU633 coa Rúa Lamacoba) en 
horario de mediodía e en día laborable.

As actuacións de redistribución do espazo dedicado a cada modo de transporte e a huma-
nización do espazo público requirirían dunha redución da circulación do tráfico privado en certas 
zonas, restrinxindo o seu uso para permitir unha maior fluidez de circulación dos vehículos de 
servizos, transporte público e residentes. Cómpre reforzar os movementos do tráfico privado a 
través dos principais viarios, liberando o viario secundario de carácter rural e con seccións que 
incompatibilizan os desprazamentos en medios non motorizados co tráfico rodado. 

INTERSECCIÓN 1 (LU633 – LU/P/4202)
Nivel de servizo A B C D E

Intensidade horaria para cada nivel de servizo (veh/h) 62 240 479 873 1946

INTERSECCIÓN 2 (LU633 – LU/P4201 – LU/P/4203)
Nivel de servizo A B C D E

Intensidade horaria para cada nivel de servizo (veh/h) 57 220 439 821 1829

INTERSECCIÓN 3 (LU633 – Rúa Lamacoba)
Nivel de servizo A B C D E

Intensidade horaria para cada nivel de servizo (veh/h) 61 234 467 873 1946

“Considerando toda a 
superficie do núcleo, 
coa demanda local 
e foránea non se 
obtén un déficit de 
estacionamento nas 
contornas de ningún 
centro atractor do 
núcleo urbano.”

Táboas de estudo dos niveis de servizo rela-
tivos ás interseccións analizadas.
Fonte: elaboración propia

Imaxe de coches estacionados no entorno 
de Loio.
Fonte: elaboración propia
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Se ben na análise levado a cabo, considerando toda a superficie do núcleo, coa demanda 
local e foránea non se obtén un déficit de estacionamento nas contornas de ningún centro atrac-
tor do núcleo urbano. Aínda así, e máis tendo en conta as dimensións e o relevo do núcleo de 
Paradela, é importante fomentar actividades como camiñar, para contribuír á mellora do medio 
ambiente urbano e á calidade de vida da poboación local

Por último, considerando que a implantación de actuacións de mobilidade sostible vai re-
quirir espazos adicionais, cómpre tamén analizar a transformación de vías de dous sentidos en 
vías dun único sentido ou a implementación de itinerarios de prioridade peonil paralelos a vías.

2.4.3 MATRICES ORIXE-DESTINO

Durante o proceso de participación cidadá realizáronse 47 enquisas, coas corresponden-
tes matrices Orixe-Destino, a través do enlace online posto a disposición do público, rexistrando 
un total de 102 desprazamentos dentro do Concello. Por mor da crise do Covid19 non se puideron 
levar a cabo enquisas presenciais nas rúas do Concello. A enquisa, de carácter anónimo, recolleu 
os diferentes desprazamentos realizados por unha persoa ao longo do día ou da semana, xunto 
cunha serie de datos adicionais destes desprazamentos, como a orixe, destino, modo de trans-
porte, motivo ou horario de saída e regreso.

O obxectivo da enquisa foi o de coñecer as pautas e modos da mobilidade actual en Para-
dela e descubrir as lóxicas de desprazamentos no territorio.

A análise da información en canto a desprazamento recollida na enquisa deseñada polo 
equipo redactor, completouse coa “información estatística para o análise do impacto da crise 
COVID-19” recompilada polo INE, en concreto co apartado de “Datos de mobilidade” cuxa fonte 
é o Ministerio de Transportes. 

Na análise dos datos recompilados nas enquisas, o primeiro dato analizado foi a orixe e 
destino dos desprazamentos. Distínguese entre núcleos de poboación relevantes, parroquias e 
outros concellos. 

Como se pode observar nas gráficas que se xuntan, a meirande parte dos desprazamen-
tos efectuados teñen como orixe o conxunto das parroquias do núcleo, representando o 72,55% 
dos desprazamentos analizados, seguidos dos desprazamentos que teñen como orixe o núcleo 
urbano, mentres que os desprazamentos dende outros concellos ata Paradela soamente se co-
rresponden co 3,9% do total dos desprazamentos. Neste caso cómpre sinalar os desprazamen-
tos chegados dende outros concellos se dirixen repartes homoxeneamente entre as diferentes 
parroquias. A maiores, cabe destacar que o 48% dos desprazamentos prodúcense ata outros 
Concellos, destacando Sarria, seguido da cidade de Lugo e O Saviñao. Os desprazamentos 
internos (con orixe e destino dentro da parroquia) representan o 22% dos desprazamentos totais.

Estes datos manifestan que a maioría dos desprazamentos prodúcense ata fora do Con-
cello, e principalmente cara os concellos de Sarria, Lugo e O Saviñao, motivados  principalmente 

Imaxe da estrada LU-633 ao seu paso polo 
núcleo de Paradela.
Fonte: elaboración propia
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Esquema de fluxos de desprazamentos, se-
gundo motivo da viaxe. Fonte: Elaboración 
propia.  

Lenda

Esquema de fluxos de desprazamentos, se-
gundo modo de transporte. Fonte: Elabora-
ción propia.  

Lenda

Actividades extraescolares

Traballo

Xestións

Estudos

Compras

Sanidade

Asuntos persoais

Ocio

Outros

A pé

Bici

Taxi

Vehículo (conductor)

Vehículo (acompañante)
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Esquema de fluxos de desprazamentos, 
segundo a frecuencia coa que se realizan. 
Fonte: Elaboración propia.  

Lenda

por cuestións laborais, asuntos persoais ou xestións.

Desprazamentos con orixe “núcleo urbano de Paradela”

Centrándose nos desprazamentos que teñen como orixe o núcleo de Paradela, a maioría 
destes desprazamentos teñen o destino en Sarria, mentres que en segundo lugar aparecen des-
prazamentos cara as parroquias da contorna, de maneira homoxénea. 

En canto ao modo de transporte utilizado, destaca positivamente o feito de que a totalidade 
dos desprazamentos efectuados dentro deste ámbito son realizados a pe. Cabe mencionar que a 
bicicleta se atopa en último lugar, sendo o seu uso inexistente, debido a que está concibida máis 
ben cun carácter de ocio que como un modo de transporte máis, incentivado polas reducidas 
dimensións do núcleo. 

En relación aos desprazamentos entre o núcleo urbano e as parroquias, a pesar de que a 
meirande parte son efectuados en vehículo privado, si se detecta un 14,29% destes efectuados 
a pé. Destacamos tamén negativamente o escaso uso do transporte público para os despraza-
mentos que se realizan entre o Núcleo urbano - Outros concellos. O vehículo privado continúa a 
ser o modo de transporte escollido para a totalidade destes desprazamentos, acadando o 100%, 
propiciado pola inexistencia dunha rede de transporte público densa e eficaz, adaptada aos mo-
dos de vida dos habitantes. 

Respecto aos motivos para as viaxes con orixe en Paradela, destacan os desprazamentos 
realizados por asuntos persoais en primeiro lugar (16,7%), seguido de preto polas xestións e 
compras ou traballo.

Desprazamentos con orixe “parroquias”

En canto aos desprazamentos con Orixe “Parroquias”, a meirande destes desprazamentos 
diríxense cara a outros concellos  (48%), seguidos dun 29% de desprazamentos que se dirixen 
cara o núcleo urbano, mentres que os desprazamentos restantes teñen como orixe as demais 
parroquias (21%). Cabe destacar que no caso dos desprazamentos cara a outros concellos, des-
tacan de maneira salientable aqueles que se dirixen a Sarria, seguidos daqueles que se dirixen 
cara a cidade de Lugo.

Aínda que o modo escollido para desprazarse dende as parroquias é o vehículo privado, 
superior ao 90,00% dos desprazamentos dende as parroquias, cabe destacar a existencia dun 
12% dos desprazamentos entre parroquias efectuados a pé. 

No que respecta aos motivos para este tipo de desprazamentos, o primeiro motivo de 
desprazamentos son asuntos persoais, representando os desprazamentos o 24,3%, seguidos 
por traballo (21,6%), ou compras (20,3%). Moi por detrás veñen outro tipo de motivacións como 
sanidade, as actividades extraescolares e o ocio. 

Desprazamentos con orixe “outros concellos”

Unha vez á semana

Dúas vece á semana

Tres veces á semana

Entre catro e cinco veces á semana

Máis de cinco veces á semana
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Esquema de fluxos de desprazamentos, se-
gundo a posibilidade de uso de bici segundo 
os usuarios.
Fonte: Elaboración propia.  

Lenda

Como último bloque, analizamos os desprazamentos foráneos, é dicir, de aqueles que 
chegan ao Concello de Paradela dende outros municipios. 

Analizando a orixe destes desprazamentos, obsérvase que apenas proceden do exterior 
de Paradela, pois os desprazamentos que teñen a súa orixe noutros concellos son inferiores ao 
4% do total de desprazamentos rexistrados. Cabe sinalar que para estes desprazamentos, o 
modo utilizado é o vehículo privado.  

Desprazamentos que teñen como destino outros concellos

Paradela ten unha forte conexión con concellos próximos, destacando o Concello de Sa-
rria, debido á súa proximidade, ademais de que supón un importante centro de actividade dentro 
da área de influencia.

O concello de Sarria xera o 51% dos desprazamentos cara outros concellos, seguido de 
Lugo, capital da provincia, a onde se dirixen o 22,45% dos desprazamentos cara o exterior. En 
terceiro lugar, co 10,2% dos desprazamentos, sitúase o concello veciño de O Saviñao. 

Analizando os motivos destes desprazamentos, “traballo” , “asuntos persoais” e “compras” 
sitúanse como principais xeradores de desprazamentos de carácter foráneo.

Na gráfica que se xunta pódense observar os motivos destes desprazamentos segundo os 
concellos próximos ou máis demandados.

En canto ao modo de transporte escollido para estes desprazamentos executados a outros 
concellos, sen ningunha dúbida a opción escollida practicamente na totalidade dos desprazamen-
tos é o vehículo privado, representando o 93,9% do total. Como dato negativo, non se detecta 
ningún desprazamento en transporte público.

Adiantamos que estes datos, reforzan a necesidade dunha rede de transporte público así 
como una rede de itinerarios ciclables, adaptadas á realidade de Paradela que solventen as ne-
cesidades existentes, así como a promoción destes transportes como usos maioritario, e facendo 
especial incidencia na promoción de modos de transporte compartido ou baixa demanda para os 
desprazamentos que teñen como orixe as áreas rurais. 

Por outra banda, por mor da crise do COVID-19 durante os meses nos que se estaba a 
redactar esta memoria, o Instituto Nacional de Estatística, xunto co Ministerio de Transportes, 
recompilaron información para o estudo de diferentes fenómenos que poden ser de interese para 
analizar a situación económica, social e demográfica do período de alerta sanitaria provocada 
polos efectos do COVID19. Preséntanse indicadores, gráficos e informes que o INE elabora ha-
bitualmente como parte da súa actividade. Neste último apartado, compárase a mobilidade nun 
mes con circunstancias normais e habituais como foi o mes de Novembro de 2019 co mes de 
Abril 2020, cando Paradela, ao igual que o resto do Estado, atopábase inmersa nunha situación 
de alarma e confinamento decretado polo Goberno de España. É importante sinalar que o INE in-
clúe a Paradela, cos Concellos de Bóveda, O Páramo e Portomarín, considerando este conxunto 

Si iría en bici se mellorara a 
infraestructura
Quizáis iría en bici de mellorar a 
infraestructura
Non utilizaría a bici para este 
traxecto

Concello de Paradela

Comarca de Sarria

“estes datos, reforzan 
a necesidade dunha 
rede de transporte 
público así como una 
rede de itinerarios 
ciclables, adaptadas 
á realidade de 
Paradela”
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Gráfico da orixe dos desprazamentos totais 
rexistrados. 
Fonte: Elaboración propia. 

Gráfico do destino dos desprazamentos to-
tais rexistrados. 
Fonte: Elaboración propia. 
 
Gráfico dos desprazamentos con orixe “nú-
cleo urbano” rexistrados, en función do des-
tino. 
Fonte: Elaboración propia. 

Gráfico do modo de transporte dos despra-
zamentos con orixe “núcleo urbano” rexistra-
dos, segundo o destino. 
Fonte: elaboración propia.

Gráfico do motivo dos desprazamentos con 
orixe “Núcleo urbano”, segundo o destino.
Fonte: elaboración propia

Gráfico do destino dos desprazamentos con 
orixe “Parroquias” rexistrados, en función do 
destino.
Fonte: elaboración propia

Gráfico do modo de transporte dos despra-
zamentos con orixe “Parroquias” rexistra-
dos, segundo o  destino.
Fonte: elaboración propia

Gráfico do motivo dos desprazamento con 
orixe “Parroquias” segundo o destino.
Fonte: elaboración propia
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72,55%

3,92%
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16,67%
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0,00%

85,71%
100,00%100,00%
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25,00%

75,00%

Outros concellos - Núcleo urbano Outros concellos - Parroquias

0,00%

6,25%

0,00% 0,00%

25,01%

0,00%

O PARAMO SARRIA O INCIO BOVEDA O SAVIÑAO SANTIAGO

0,00%

3,13%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,25%

3,13%

0,00%

Gráfico do destino dos desprazamentos con 
orixe “Outros concellos” rexistrados, en fun-
ción do destino.
Fonte: Elaboración propia. 

Gráfico do destino dos desprazamentos re-
xistrados con orixe “Outros concellos” cara 
Paradela.
Fonte: Elaboración propia. 
 
Gráfico do motivo dos desprazamentos forá-
neos rexistrados.
Fonte: Elaboración propia. 

Gráfico do destino dos desprazamentos 
cara outros concellos. (Orixe: todos)
Fonte: elaboración propia.

Gráfico do motivo dos desprazamentos que 
teñen como destino “Outros concellos”.
Fonte: elaboración propia

Gráfico do modo de transporte dos despra-
zamentos que teñen como destino “Outros 
concellos”.
Fonte: elaboración propia
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Entidade de poboación NÚMERO VEHÍCULOS (1)
(nº vehículos)

Paradela (núcleo urbano) 116

Área ambiental única DÉFICIT RESIDENCIAL 
INFRAESTRUCTURAL (1)

DÉFICIT RESIDENCIAL 
GLOBAL(2)

(nº prazas) (nº prazas)
Paradela +2 +704

Comercio 
alimentación

Resto 
comercio

Ocio e 
hostalería  Oficinas Demanda 

foránea total
M2 728 3462 761 386
Prazas 8 27 13 6 53

Entidade de poboación DÉFICIT GLOBAL TOTAL
(nº prazas)

Paradela 651

como unha única area de mobilidade. Os resultados desta análise son os seguintes: 

Durante o mes de Novembro 2019, atendendo aos datos sobre mobilidade facilitados polo 
INE, o 52,45% da poboación desta área de mobilidade se mantivo na súa area de residencia; no 
caso dos desprazamentos fóra da área, os destinos máis salientables son: 

•  Sarria: 16,3 %
•  Lugo (Distrito 8): 12,13 %
•  Monterroso e Taboada: 8,6 %
•  Guntín e Lugo: 8,5%
•  Lugo (distrito 2): 6,75 %

Pola contra, foron 1.809 persoas as que se desprazaron a Paradela de media diaria duran-
te o mes de Novembro 2019, dende dez orixes diferentes.

2.4.4 ESTACIONAMENTO

A  continuación analizarase a demanda de estacionamento no concello. Un dos problemas 
fundamentais de calquera núcleo relativamente urbano atópase no automóbil estacionado na rúa, 
ocupando un importante porcentaxe do espazo público. Ademais da ocupación do espazo publico 
polo automóbil, a satisfacción das necesidades de estacionamento non é unha cuestión sinxela, 
xa que a percepción do número de prazas e das posibilidades para aparcar acostuma a ser moi 
variable en función de distintos intereses particulares, pero polo xeral moi baixa. Isto é, a máis 
que coñecida “falta de aparcamento” demandada pola cidadanía.

Neste senso, as distintas políticas de estacionamento acostuman ter como obxectivo sa-
tisfacer a demanda residencial, isto é, aquela xerada polos residentes, confiando que a foránea 
fique en parte satisfeita polas prazas libres dos residentes durante a xornada laboral. Outros 
consideran que é preciso satisfacer tamén toda a demanda foránea, o que normalmente leva a 
sobreestimar o número de prazas de estacionamento. Un punto intermedio, xunto cunha boa xes-
tión da rotación do estacionamento, posiblemente sexa a política máis axeitada. Neste sentido, o 
estacionamento no núcleo de Paradela debe de dar resposta tanto aos residentes neste ámbito, 
como á veciñanza que se achegue aos centros atractores localizados no núcleo urbano.

A demanda residencial estimouse a partir dos estacionamentos existentes nas edificacións 
do núcleo, en relación ao o número de vivendas de cada unha delas que, tal e como se apun-
tou anteriormente, a ampla maioría son vivendas unifamiliares. Con estes datos, obteremos o 
número de vehículos de residentes na área de actuación que precisan satisfacer o seu estacio-
namento. Con este valor e xunto cos valores da oferta de estacionamento, calcúlase o balance 
de estacionamento, o cal se expresa xeralmente como déficit. Así, obtense o déficit residencial 
infraestrutural e o déficit residencial global, segundo as definicións seguintes e a táboa que se 
amosa a continuación.

- Déficit Residencial Infraestrutural: corresponde á demanda de aparcamento residencial 
que non é asumida polo estacionamento en vivenda e o estacionamento fóra da calzada, de tal 

Táboa da estimación de vehículos no núcleo 
urbano de Paradela.
Fonte: IGE e elaboración propia

Táboa de déficit de aparcamento residen-
cial.
Fonte: elaboración propia

Táboa de demanda de aparcamento forá-
nea.
Fonte: elaboración propia

Táboa de déficit global total de aparcamen-
to.
Fonte: elaboración propia

*Nota. Por de manifesto que no cálculo de Déficit Residencial Global tivéronse en conta os aparcamentos fóra de 
calzada.
(1) O Déficit Residencial Infraestrutural corresponde á demanda de aparcamento residencial que non é asumida polo 
estacionamento en vivenda e o estacionamento fóra de calzada, de tal xeito que de existir un déficit este debe ser 
satisfeito polo estacionamento en calzada.
(2) O Déficit Residencial Global corresponde á demanda de aparcamento residencial que non é asumida por ningún 
tipo de estacionamento, isto é o déficit infraestrutural máis a oferta en calzada. Trataríase daquela demanda que non 
é satisfeita en ningún xeito.

(1) A demanda foránea estimouse a partir dos ratios de prazas por superficie do PPG13 do Reino Unido (1 
praza por 14 m2 comercio alimentación, 1 praza por 20 m2 comercio non alimentación, 1 praza por 22 2 de ocio e 1 
praza por 30 m2 oficina) afectada polos seguintes índices de rotación:

6,4 para comercio alimentación e non alimentación. Cada 1,20 horas cambia o vehículo estacionado nunha 
mesma praza.
2,67 para ocio. Cada 3 horas cambia o vehículo estacionado nunha mesma praza.
2  para oficinas. Cada 4 horas cambia o vehículo estacionado nunha mesma praza.
Índices de rotación extraídos de: L’Espaiurbà de la mobilitat/FrancescMagrinyà, JoanMiró; Manuel HerceVallejo, 
ed. ; amb la contribució de: P. Espelt, M. Mayorga, J. Pinós, D. Rodriíguez, F. Vidal. Barcelona: Edicions UPC, 
2007.
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xeito que de existir un déficit este debe ser satisfeito polo estacionamento en calzada.

- Déficit Residencial Global: corresponde á demanda de aparcamento residencial que non 
é asumida por ningún tipo de estacionamento, isto é o déficit residencial infraestrutural máis a 
oferta en calzada. Trataríase daquela demanda que non é satisfeita de ningún xeito.

O déficit residencial infraestrutural amosa un lixeiro superávit nas prazas de estacionamen-
to orientado aos residentes de ambos núcleos, tanto no relativo ás prazas de garaxe existentes 
como nos estacionamentos fóra de calzada. A maiores, a introdución das prazas en calzada me-
llora de maneira salientable este parámetro do déficit residencial global, amosando que no núcleo 
non existen carencias en relación ao estacionamento, presentando un déficit residencial global de 
+704 estacionamentos no núcleo urbano, máis que suficientes para albergar o estacionamento 
relativo aos vehículos existentes no núcleo. 

No relativo á demanda de estacionamento foránea, realizouse unha estimación en base 
ás superficies comerciais, de ocio e de oficinas existentes no solo do núcleo de Paradela. Os 
ratios empregados foron de 1 praza por 20 m2 comerciais (non alimenticios), 1 praza por 22 m2 
de ocio/hostelaría e 1 praza por 30 m2 de oficina. Sen embargo, para ter en conta a rotación 
que debería existir e non sobreestimar o número de prazas, considerouse un índice de rotación 
teórico de 6,4 para comerciais, 2,67 para ocio e 2 para oficinas. Deste xeito, calculouse o déficit 
global de estacionamento tendo en conta a demanda foránea. Nas táboas facilitadas amósanse 
os resultados obtidos.

Non existen actualmente bolsas de estacionamento no núcleo urbano. Sen embargo, non 
existe carencia en relación ao déficit total global no núcleo urbano, senón que existe un superávit, 
tal e como se amosa nas táboas adxuntas. Este excedente permitirá dotar de máis espazo ao 
peón ampliando a superficie de espazo público adicado a este. Un modelo interesante de funcio-
namento dun núcleo pequeno é a colocación de bolsas de estacionamento periféricas, de ser ne-
cesario, e humanización do ámbito urbano, de xeito que se diminúa a presenza de vehículos nas 
rúas centrais e se fomente a actividade peonil e ciclable, mellorando a calidade urbana no núcleo. 

2.5        ANÁLISE ENERXÉTICA E MEDIO AMBIENTE

Un dos aspectos máis importantes dos Plans de Mobilidade Sustentable refírese á susten-
tabilidade medioambiental, polo que un peso moi importante recae sobre analizar os principais 
factores negativos que a mobilidade ten sobre o Medio Ambiente. Como factores negativos en-
tenderemos tanto a calidade do aire como o ruído.

Como ben sabemos, o tráfico motorizado é o causante de gran parte dos problemas 
medioambientais do sistema de transporte. Isto débese a que é o principal emisor de CO2, cau-
sante do efecto invernadoiro, da contaminación acústica e do consumo enerxético das cidades.

2.5.1. ANÁLISE MEDIOAMBIENTAL

VEXETACIÓN

Na configuración territorial predominan as superficies adicadas ás actividades agrícolas e 
en menor medida aos montes, matorrais e pequenas formacións de vexetación natural: carballos, 
castiñeiros e bidueiros así como á vexetación ripícola nas beiras dos cursos fluviais. 

Os principais tipos de vexetación no territorio son:

• Arboredas con especies autóctonas: carballos (Quercus robur) as veces mesturados con 
cerquiños (Quercus pyrenaica), castiñeiros (Castanea sativa), bidueiros (Betula alba) e 
outras moitas especies acompañantes. Estas arboredas localízanse tanto nas estreitas 
valgadas máis angostas e inaccesibles cara ao encoro como nas ladeiras do río Loio e 
outros e tamén salpicando o agrario formando touzas ou pequenas manchas arboradas e 
formando parte do característico paisaxe de mosaico agrario de gran valor natural, cultural 
e paisaxístico. 

• Soutos de castiñeiros (Castanea sativa). Aparecen pequenos soutos de produción de froito 
e castiñeiros nalgunhas parcelas. Existencia de castiñeiros centenarios. Posibilidade ex-
plotación da castaña.

• Vexetación de ribeira. Aparece unha ringleira de arborado de ribeira asociado aos cursos 
de auga non encorados. Ringleira de grande importancia natural e paisaxística onde des-
tacan os ameneiros (Alnus glutinosa), salgueiros (Salix sp), freixos (Fraxinus sp), abeleiras 
(Corrylus avellana)

• Matogueiras de toxos e breixos. Sobre solos pedregosos e nas valgadas máis en costa.

• Piñeirais (Pinus pinater e Pinus radiata), maioritariamente madereiros repartidos polo terri-
torio sobre todo nas zonas altas do monte e nos montes veciñais de man común. Algunhas 
pequenas áreas con eucaliptos (E. nitens). Interese produtivo de madeira.

• Cultivos forraxeiros, prados, pasteiros e praderías. Ocupan grandes superficies do territo-
rio. Están en relación coas explotacións gandeiras. Moitos están mesturados con caducifo-
lias. Alto interese para a produción agrogandeira.

• Viñedos. Os viñedos localízanse en parcelas e ladeiras con orientación sur en socalcos. 
Son varias as parcelas adicadas ao cultivo da vide si ben para estar dentro da denomina-
ción Ribeira Sacra a superficie actual ocupada polos viñedos non é cuantitativamente moi 
importante. 

Os datos das superficies de uso do último SIOSE publicado en 2014 sinalan que o 58% 
do territorio ten un uso agrario, o 40 % son superficies cun uso forestal de arboradas e matos e o 
resto o 3% son zonas urbanas e o encoro.

Como conclusión, podemos afirmar que os cultivos representan case o 60% dos usos do 
solos. Son fundamentalmente cultivos forraxeiros, prados, pasteiros e praderias asociados ao 

“Un modelo 
interesante de 
funcionamento dun 
núcleo pequeno é a 
colocación de bolsas 
de estacionamento 
periféricas, de 
ser necesario, e 
humanización do 
ámbito urbano”
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“Paradela conta con 
fauna de interese 
para a biodiversidade 
e con posibilidades 
de observación de 
aves”

CLASELENDA m2 %
Augas continentais 2.305.807 1,90
Coberturas artificiais 137.737 0,11
Coníferas 2.841.690 2,35
Cultivos e prados 69.497.567 57,38
Especies caducifolias 16.339.983 13,49
Mato 6.969.478 5,75
Mato e especies arbóreas .7561.986 6,24
Mato e rochedo 256.7867 2,12
Mestura de especies arbóreas 901.2763 7,44
Mosaico agrícola e mato 573.140 0,47
Mosaico agrícola e urbano 74.550 0,06
Mosaico de cultivos e especies arbóreas 727.226 0,60
Repoboacións forestais 631.422 0,52
Sistemas xerais de transporte 199.318 0,16
Viñedo e cultivos leñosos 17.6973 0,15
Zonas urbanas 1.502.753 1,24

sector agrogandeiro. As arboredas autóctonas representan mais da metade de todo o arborado, 
formando sebes e pequenos bosquetes nos terreos agrícolas como nas valgadas dos montes, 
onde atopamos ladeiras totalmente cubertas de arboredas. O arborado de repoboación é maio-
ritariamente de piñeiros e son un recurso que compite co sector agrogandeiro. Os viñedos en 
socalcos na actualidade cuantitativamente non son moi numerosos xa aínda así son moitas as 
parcelas adicadas a viñedos nas terras da DO Ribeira Sacra.

FAUNA

A diversidade de hábitats do territorio conleva unha diversidade de especies asociadas 
aos ríos, aos bosques de ribeira, ás fragas, aos piñeirais, aos matos, aos terreos de cultivo, aos 
prados, aos núcleos rurais. Hai especies protexidas no Catálogo Nacional de Especies Ameaza-
das ou no Catálogo Galego de Especies Ameazadas como p.ex. a píntega e outras recollidas na 
“Lista Vermella dos Vertebrados de España”

A contorna do río Loio presenta un microclima que favorece a existencia dunha gran va-
riedade de especies de fauna e flora, no entorno do río poderemos atopar, entre outras moitas 
especies: ourizos, rás verdes, lucións, toupas, furafollas, morcegos, armiños, donicelas, londras 
…etc. E tamén numerosas aves como miñatos, gatafornelas, falcóns pequenos, paspallás, rulas, 
cucos, lavercas, paporrubios, reiseñores da auga, bufos pequenos...etc. e algún que outro rapo-
so, corzo, porco bravo...etc. Tamén aves mariñas asociadas ao encoro de Belesar onde destacan 
os patos, cormoráns, ardeas e cigoñas. 

Como conclusión, podemos afirmar que Paradela conta con fauna de interese para a bio-
diversidade e con posibilidades de observación de aves. Hai especies cinexéticas e posibilidades 
de pesca fluvial. Está dentro da Zona 2 do Plan de Xestión do Lobo e está dentro dun área po-
tencial de sapoconcho común.

ESPAZOS PROTEXIDOS

Paradela ten un espazo de interese natural declarado mediante a figura do ENIL (espazos 
naturais de interese local) que é unha das categorías de espazos naturais protexidos que a Lei 
9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza recoñece. O artigo 17 desta lei establece 
que por petición dun concello e despois do informe da consellería con competencias en política 
territorial e urbanismo, a consellería con competencias en materia de conservación da natureza 
poderá declarar como tal aqueles espazos integrados no seu termo municipal que polas súas 
singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores naturais. 

A declaración dun ENIL é competencia da Consellería competente en materia de conserva-
ción da natureza, mentres que a responsabilidade e competencia da súa xestión será municipal. 
Así mesmo, a declaración dun ENIL non comporta a súa inclusión na Rede galega de espazos 
protexidos, nin implicará a asignación de recursos económicos da Xunta de Galicia para a súa 
xestión e conservación.

O Espazo Natural de Interese Local Loio Ruxidoira  é un espazo natural cunha superficie 

Táboa de tipo de vexetación segundo área.
Fonte: SIOSE e elaboración propia

Plano de Paradela coa delimitación do ENIL 
e tramo do Camiño de Santiago.
Fonte: Consellería de Medio Ambiente
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“No territorio 
identifícanse moitos 
elementos de alto 
interese natural: 
arborado autóctono, 
prados, cultivos, 
touzas, ríos e regatos 
e o encoro”  

Imaxe dunha paisaxe de prados no concello 
de Paradela.
Fonte: elaboración propia

Imaxe do entorno dun viñedo na ribeira do 
río Miño.
Fonte: elaboración propia

de 4,31 Km2. Solicitado polo Concello e declarado no ano 2011 pola Xunta e presenta Plan de 
Conservación. O espazo natural ten unha finalidade científica e de investigación, recreativa, edu-
cativa e didáctica, socioeconómica e de protección e conservación do medio biofísico e cultural.

O interese natural do ENIL fundaméntase na presenza dunha gran extensión de arborado 
autóctono onde os carballos, os castiñeiros e os bidueiros destacan no espazo.  A fauna, a flora, 
o patrimonio arqueolóxico, o interese cultural e etnográfico e a paisaxe configuran un conxunto 
merecedor de protección especial.  Descríbense  22 especies protexidas entre a que destaca 
o Mexilón de río, así como os carballos e castiñeiros de gran porte e centenarios (un carballo 
centenario ao pé da ruta do Loio, 2 castiñeiros centenarios nas ruínas de Santa Maria de Loio). O 
espazo serve de acubillo e refuxio de moitas aves. Grandes superficies de bosques de especies 
autóctonas: carballos, castiñeiros, bidueiros, ameneiros, salgueiros, matos, bosque de ribeira, 
áreas de viñedo en socalcos. O río e a súa cascada. Ademais dun interese cultural e etnográfico: 
Ruínas do Mosteiro de Santa María de Loio, Muíños e pontes (Muiño de RUXIDOIRA, Muíño de 
PIAS, Muíño de RETORTA, Muíño de Sucastro, Ponte do muíño de Ruxidoira, Ponte da Ferven-
za, Ponte do muíño de Retorta, Ponte de Portocarbeiro, Ponte de Sucastro. Presenta unha ruta 
de sendeirismo PG14 sinalizada e en moi bo estado de mantemento, coñecida como Ruta do 
Loio Ruixidoira.

Outras accións de conservación do ENIL é por exemplo a solta de troitas para repoboar o 
río Loio por parte da Consellería de Medio Ambiente en colaboración co Concello de Paradela e 
que potencia a pesca fluvial. O río Loio é un río moi coñecido polos pescadores pola súa calidade 
e cantidade das súas capturas.

O espazo protexido está ocupando parte do territorio das parroquias de Castro, San Martiño 
de Castro, As Cortes, Ferreiros, Francos, A laxe, Loio, Paradela (San Miguel), Suar e Vilaragunte.

En Paradela non hai árbores con formacións incluídas no Decreto 67/2007, do 22 de mar-
zo, polo que se regula o Catálogo Galego de árbores senlleiras. Si ben, son moitas as árbores 
centenarias no concello pero ningunha delas está en dito catálogo.

Como conclusión, hai que afirmar que no territorio identifícanse moitos elementos de alto 
interese natural: arborado autóctono, prados, cultivos, touzas, ríos e regatos e o encoro. O espa-
zo natural de interese local Loio Ruxidoira como así o dí o seu Plan de Conservación ten unha 
finalidade científica e de investigación, recreativa, educativa e didáctica, socioeconómica e de 
protección do medio biofísico e cultural. É un gran espazo variado que permite moitos usos e acti-
vidades de gran potencial para a protección activa do espazo e para usos didacticos, educativos, 
turísticos, deportivos, e recreativos. O ENIL é un elemento diferenciador con moito percorrido 
para converterse unha sinal de identidade do territorio para o marketing de natureza. O sendeiro 
PRG 14 Ruta de Loio é unha boa aproximación ao patrimonio natural e etnográfico e cultural: 
Viñedos nas Cortes, casas de fidalgos como a de Celmán, muiños, restos do mosteiro de Santa 
María de Loio, o encoro de Belesar, miradoiro de Cabodevila. O ENIL atópase moi próximo ao 
camiño de Santiago. Polo que é unha oportunidade a conexión do camiño de Santiago coa ruta 
do Loio que comunica ambas marxes do río Loio e coa centralidade do concello. Podendose 
crear unha rede de conexión do espazo natural co camiño de Santiago.  Podéndose crear unha 
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rede de camiños de conexión entre os nucleos polos que pasa o camiño de Santiago cos núcleos 
das proximidades do espazo protexido, como unha rede de mobilidade alternativa. O ENIL forma 
parte de 10 das 18 parroquias de Paradela.  

PAISAXE

Paradela é un territorio cunha ampla diversidade de paisaxes, todos eles de gran interese. 

• Paisaxes relacionados coa auga: O encoro de Belesar, o río Loio coas suas fervenzas, 
unha seríe de regos de curto percorrido que desembocan no canón e presentan valgadas 
moi pechadas.

• Paisaxes relacionados co agrogandeiro: Onde as pegadas das actividades agrarias e gan-
deiras seguen a estar moi presentes no territorio. Cunha diversidade asociada ao relevo, 
edafoloxía e características climáticas. Destacan os peches de pedra seca dos eidos, as 
grandes parcelas de prados e pasteiros, os mosaicos de cultivos agrarios e prados con 
sebes, touzas e masas arboradas autóctonas e ou piñeirais de repoboación. 

• Paisaxe asociado ao camiño de Santiago. A conformación das aldeas dende antigo vincu-
ladas ao itinerario xacobeo presentando cunha estrutura que tende á linealidade e empra-
zamento marcado polo percorrido do camiño e que no presente vese  acompañada dunha 
serie de equipamentos e servizos asociados aos peregrinos. 

Moitas das aldeas son unha mostra de núcleos en bocarriera cos prados por baixo e o 
monte por riba. Todos os núcleos son bastantes compactos e mesturando a vivenda con pende-
llos e estruturas para maquinaria e cortes. As explotacións agro gandeiras anéxanse ao núcleo 
en moitos casos, ou os máis grandes están máis separados dos núcleos.  Por outra banda, está a 
paisaxe urbana da vila onde dende o punto de vista natural e paisaxístico destaca o rego da serra 
que forma un espazo interesante. 

Paradela presenta paisaxes cun gran atractivo para o visitante xa que son froito dunha 
dinámica singular como o canon, o encoro ou as fervenzas, ou dinámicas relacionadas coa pro-
dución de alimentos cos prados, pradeiras e cultivos forraxeiros e,  neste caso coa gandeiría e a 
súa alimentación.

De acordo ao Plan de Paisaxe de Galicia forma parte de dúas grandes Áreas Paisaxísticas: 
Chairas e Fosas Luguesas e Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil e por tanto de duas Comarcas 
Paisaxísticas:  a Comarca da Ribeira Sacra Miñota e a Comarca de Sarria Terra de Lemos. 

Paradela forma parte ademáis de dúas Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP), 
definidas como aquelas zonas xeográficas nas que concorren diversos e notables valores pai-
saxísticos. As áreas de especial interese paisaxístico que total ou parcialmente localizanse en 
Paradela son: 

• AEIP 05 03 Ribeira Sacra
• AEIP 0502 val do río Loio

Outro elemento a destacar é o elevado número de miradoiros que permiten o disfrute da 

“Paradela presenta 
paisaxes cun gran 
atractivo para o 
visitante xa que son 
froito dunha dinámica 
singular”  

Imaxe do entorno dunha aldea co río Miño 
ao fondo.
Fonte: elaboración propia

Imaxe dunha ponte no encoro de Belesar 
emerxida nun momento de baixo nivel da 
auga.
Fonte: elaboración propia
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paisaxe de Paradela e da súa contorna, principalmente sobre o río Miño e Loio:

• Miradoiro de Cabodevila. Está nun cabo singular na ribeira do Miño que protexe a desem-
bocadura do río Loio no río Miño. Vistas do canon do Miño,  

• Miradoiro de Cortes. Neste lugar hai unha das mellores vistas do Camiño Francés a San-
tiago de Compostela e das reviravoltas que da o río Miño nesta ribeira.

• Miradoiro da Panceira con área recreativa e vistas rurais interiores situado próximo ao 
lugar da Abelaira na parroquia de Vilaragunte. 

• Vista panorámicas dende o monte da Trapa e dende Pena Redonda, 
• Vistas panorámicas dende o sendeiro novo Río Loio Aldosende. 

Por último, sinalar que a paisaxe cultural da Ribeira Sacra é un ben de interese cultural 
(Decreto 166/2018, de 27 de decembro polo que se declara ben interese cultural a paisaxe cul-
tural da Ribeira Sacra). En Paradela este decreto recolle 48 bens inmobles de carácter sagrado, 
dos cales 2 son BIC.

BIC.000.362 Igrexa de San Facundo de Ribas de Miño.
BIC.000.712 Capela de Santa María de Loio e necrópoles do antigo mosteiro.

GASTO ENERXÉTICO

Neste apartado, á fin de coñecer o a gasto enerxético relativo á mobilidade en Paradela, 
tivéronse en conta so os desprazamentos efectuados dentro do núcleo de Paradela, así como 
das parroquias ata o núcleo, non atendendo aos desprazamentos ata outros concellos.

A partir dos datos obtidos das matrices orixe-destino, coñecemos o número de despraza-
mentos efectuados en vehículo privado no núcleo urbano.  

Estimamos que en Paradela se producen 3.119 desprazamentos diarios en vehículo priva-
do. Ademais, coñecendo os datos da DGT relativos ao anuario 2016 supoñemos a distribución de 
vehículos que utilizan como combustible gasolina en relación aos que consumen gas-oil. Conse-
cuentemente, mostramos no gráfico adxunto a porcentaxe global deste reparto.

Así mesmo, estimaremos o número de desprazamentos efectuados relativos aos tipos de 
consumo. Tendo en conta que a distancia media estimada para os desprazamentos dentro do 
concello será de 5 km/viaxe, obteremos o consumo de combustible diario. A súa vez, realizare-
mos a conversión de litros de combustible a TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo).   

É dicir, no transporte privado en Paradela consúmense 1,21 TEP diarios; o que representa 
440,16 TEP anuais.

EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO (GEI)

En España, unha grande porcentaxe das emisións de GEI (Gases de Efecto Invernadoiro) 
son emitidas polo sector de transportes. Dentro de este sector, unha parte importante son as 

TIPO N VIAJES /DIA KM/DIA L/DIA TEP / DIA TEP /AÑO
COCHE GASOLINA 1338 6690,26 689,10 0,55 199,30
COCHE GAS-OIL 1778 8889,15 755,58 0,66 240,86
TOTAL 1,21 440,16

COMBUSTIBLE CONSUMO DIARIO (l/día) Emisión de CO2 por día 
(tCO2/dia)

Gasolina 689,10 1,50
Gas-oil 755,58 1,90
Total emisión de t de CO2 por día  3,41

Gráfico da distribución de vehículos segun-
do tipo de combustible.
Fonte: DGT e elaboración propia

Táboa relativa ao consumo enerxético por 
tipo de vehículos e día en vehículos priva-
dos.
Fonte: elaboración propia

Gráfico de consumo de TEP por ano segun-
do tipo de combustible.
Fonte: elaboración propia

Táboa de emisións de CO2 en Paradela de-
bido ao uso do vehículo privado.
Fonte: elaboración propia.
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emitidas polos desprazamentos nas cidades, en vehículo privado. A continuación procederemos 
a calcular as emisións de CO2 no Concello de Paradela.

Para o cálculo das emisións utilizaremos o método indicado na publicación “Guía Práctica 
para el Cálculo de las emisiones de gases de efecto Invernadero” publicado pola Oficina Catalana 
del Camvi Climatic, na que medinte emprego duns ratios, e en relacións aos litros de combustible 
consumidos ao día, determinaremos ditas emisións de CO2.  

Tendo en conta que os quilómetros percorridos por día en Paradela son  15579,41 km e 
que a ocupación media estimada é de 1,3 pasaxeiros/vehículo, obteremos que as emisións de 
CO2 pasaxeiro segundo quilómetro será de 168,18 gramos / pasaxeiro / km.

RUÍDO

O ruído constitúe a agresión ao medio ambiente que a cidadanía percibe con maior clari-
dade.

Actualmente existen unha preocupación dos poderes públicos sobre este tema; concreta-
mente, a Unión Europea, na loita contra a contaminación acústica aprobou a Directiva 2002/49/
CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de xuño, sobre a avaliación e xestión do ruído 
ambiental, que no territorio nacional tivo a súa primeira transposición na Lei 37/2003 do Ruído, 
completada coa publicación do Real Decreto 1513/2005, polo que se desenvolve a Lei 37/2003 
do Ruído, no referente á xestión e avaliación do ruído ambiental, e ao Real Decreto 1367/2007, a 
través do cal se desenvolve a Lei 37/2003, no referente á zonificación acústica.

No que respecta ao marco lexislativo autonómico, a Comunidade Autónoma de Galicia 
aprobou o Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.  

ENERXÍAS RENOVABLES EN PARADELA

As actividades relacionadas coa enerxía (procesado, transformación, consumo...) repre-
sentan o 80% das emisións de CO2 a escala mundial (UNFCCC).

O desenvolvemento de fontes renovables de enerxía é un aspecto clave:

• Contribue á redución das emisións de gases efecto invernadoiro en particular CO2.
• A maior participación das enerxías renovables no balance enerxético disminue a depen-

dencia de productores petrolíferos e divesifica a fonte de subministros.

Principais magnitudes da enerxía renovable:

Das 129.813 ktep de enerxía primaria consumida en España en 2018, un 13,8% corres-
ponderon a enerxías renovables, rexistrando un incremento do 8,8% respecto ao ano anterior. 
En Galicia, a enerxía primaria suma 12.495 ktep dos cales importamos 9.948 ktep en petroleo, 
carbón, gas natural e biocarburantes e producimos 2.547 ktep en auga, vento, biomasa, biogas, 

Imaxe do entorno de Pacios.
Fonte: elaboración propia

Táboa de Obxectivos de calidade acústica 
para ruído aplicables a áreas urbanizadas 
existentes.
Fonte: elaboración propia.
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biocarburantes, residuos, sol e xeotermia.  O desglose de consumo primario de enerxías reno-
vables en 2018 é 28,8% eólica, 30,3% hidráulica, Biomasa 31,7% o resto teñen porcentaxes 
menores do 4%.  

As enerxías renovables son recursos limpos e case inesgotables que proporciona a nature-
za. Polo seu carácter autóctono contribúen a diminuír a dependencia de España dos subministros 
externos, minoran o risco de abastecemento pouco diversificado e favorecen o desenvolvemento 
de novas tecnoloxías e a creación de emprego.

Recursos hidroeléctricos

Paradela ten mais de 15 km de cola do encoro de Belesar. Encoro de produción hidroé-
lectrica cunha capacidade de almacenaxe de 655 hm3, ocupa unha superficie de 1910 hectá-
reas aproximadamente e presenta unha cola de 50 km. Situado entre os municipios de Taboada, 
Chantada, Saviñao, Paradela, O Páramo, Guntín e Portomarín. O encoro de Belesar abastece 
a dúas centrais hidroeléctrica operada na actualidade por “Naturgy”. Ditas centrais posúen unha 
potencia de aproximadamente 300 MW e 20 MW ao ano e producen unha media de 998 giga-
vatios/hora (GW/h)al ano de enerxía hidroeléctrica. O encoro asolago case 5000 hectáreas de 
terreos. O salto máximo de auga ten unha altura de 137,5 metros.

2.6        ANÁLISE DA SEGURANZA VIARIA

Aumentar a seguridade viaria, tanto dentro dos núcleos coma nas vías de conexión coas 
parroquias, constitúe un dos primeiros obxectivos á hora propoñer un cambio no reparto modal.

 
As incidencias en canto á seguridade viaria aparecen reflectidas nos datos proporcionados 

polas fichas municipais que elabora a DGT, sendo a máis recente das dispoñibles á correspon-
dente ao ano 2015.

Deste xeito, no concello, segundo os datos da DGT entre os anos 2013 e 2015, rexistráron-
se un total de 1 accidente cunha vítima leve (en motocicleta), en vía interurbana. 

Tal e como se pode observar nos datos facilitados, a seguridade viaria non é un problema 
que revista importancia no núcleo urbano de Paradela, a xulgar tanto polos datos da DGT como 
polas problemáticas e preocupacións expostas pola veciñanza no proceso de participación públi-
ca no eido do proceso de redacción deste PMS. Previo a estes tres anos con datos, foi a 2009 o 
último ano con algún tipo de incidencia por sinistralidade viaria, con tres feridos graves, dos que 
dous foron en vía urbana e o terceiro en vía interurbana. 

A nivel do conxunto da superficie municipal, a veciñanza que participou no proceso partici-
pativo si que mostrou certas preocupacións no que se refire á seguridade viaria nalgúns núcleos 
rurais e vías de titularidade provincial e municipal. A nivel xeral as demandas concentráronse nos 
seguintes aspectos:

• Falta de visibilidade nalgunhas vías municipais e provinciais, polo deficiente estado de 

ANO Nº ACCIDENTES VÍTIMAS 
MORTAIS VÍTIMAS GRAVES VÍTIMAS 

LEVES
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 1
TOTAL 0 0 0 1

Táboa de accidentes con vítimas.
Fonte: DGT e elaboración propia

Imaxe dunha rúa en Aldosende.
Fonte: elaboración propia

Imaxe dunha edificación abandonada no en-
torno do encoro de Belesar.
Fonte: elaboración propia
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conservación e limpeza das beiravías e cunetas
• Falta de mantemento e conservación da rede viaria pola presenza de fochancas e buratos 

na calzada
• No núcleo de Mosteiro Vello hai demanda de máis iluminación viaria e medidas de calmado 

de tráfico.

2.7       RECOMPILACIÓN DOS PRINCIPAIS DATOS EXTRAÍDOS DA PARTICIPACIÓN 
CIDADÁ

Neste apartado recóllese un resumo das conclusións acadas durante o proceso de par-
ticipación, o cal se desenvolve con maior detalle no punto 8 do presente PMS. As ferramentas 
empregadas para dito proceso foron a posta en funcionamento dunha enquisa online e a toma 
de datos mediante enquisas presenciais. As principais demandas e problemáticas identificadas 
son as seguintes:

• Problemas de accesibilidade no espazo público (ancho de beirarrúas, obstáculos en pasos 
de peóns, barreiras arquitectónicas, etc)

• Falta de medios de transporte público que perxudica especialmente aos cidadáns que non 
habitan no núcleo urbano.

• Insatisfacción co estado de conservación das rúas do núcleo urbano e das estradas do 
municipio.

• Ausencia de vías ciclables ou peonís.
• Problemas de iluminación e falta de seguridade vial.

Con respecto ás zonas e medidas propostas como mellora atopamos maiormente as se-
guintes:

• Mellorar/humanizar/rehabilitar os espazos públicos do Campo da Feira, do entorno de Pa-
cios, do Pavillón Municipal, da zona do Parque Infantil, do entorno do Mercado Gandeiro, 
do Paseo da Ruxidoira e da Piscina Municipal.

• Limpeza e desbroce de cunetas e arcéns.
• Ancheamento/creación e conservación de beirarrúas.
• Conservación e arranxo de estradas e pistas secundarias.
• Creación de espazos de prioridade ciclable e peoníl.
• Mellorar accesibilidade e funcionamento do polígono.

Imaxe dunhas vivendas en Aldosende.
Fonte: elaboración propia.
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3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS E RETOS
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3.1 PROBLEMÁTICAS 

 Unha vez efectuada a fase I dos traballos, correspondente á toma de datos e análise, con-
sidérase apropiado analizar a problemática detectada en materia de mobilidade dende distintos 
ámbitos, de forma que, por unha parte se tratarán os problemas territoriais, que se centran nas 
necesidades de comunicación entre os diferentes núcleos do municipio, se tratará a problemática 
relacionada cos aspectos socioeconómicos e demográficos, e analizaranse tamén os problemas 
de mobilidade, en xeral asociados ao núcleo urbano de Paradela, pero tamén ao emprego dos 
modos de transporte máis sostibles no resto do concello. Por outra banda obsérvanse os pro-
blemas de enerxía e medio ambiente que implica o uso maioritario do vehículo privado nos des-
prazamentos. Tamén o uso do coche está asociado a unha serie de problemas relacionados coa 
seguridade viaria que deben solucionarse para garantir a convivencia entre os diferentes modos 
de transporte.

3.1.1. Problemas territoriais 

 

No concello de Paradela existe un único núcleo urbano, que recibe o mesmo nome do 
Concello, e cumpre a función de capital municipal. Conta co maior número de habitantes, de 
densidade de poboamento e cunha forte centralidade no que se refire a servizos, equipamentos 
e comercios, xa que todos eles ou a meirande parte localízanse neste núcleo. Esta centralidade 
obriga a que os habitantes das parroquias limítrofes teñan que desprazarse ata o núcleo de Para-
dela para ver cubertas as súas necesidades. Todos estes desprazamentos realízanse en vehículo 
privado. Para reverter esta situación sería importante realizar unha conexión efectiva entre os 
núcleos próximos e Paradela mediante sendas peonís e ciclistas. 

A poucos quilómetros do núcleo urbano, localízase o Polígono Industrial de Paradela, que 

ademáis de contar con moi poucas empresas instaladas, atópase moi desconectado dos diferen-
tes núcleos de poboación, pero tamén dos concellos limítrofes e das infraestruturas viarias máis 
importantes. O acceso a el é posible unicamente utilizando o vehículo privado a través dunha 
estrada provincial que non conta con boas condicións de circulación (LU-P-4201). Non hai acceso 
a través de transporte público ou infraestruturas peonís/ciclistas. No caso de elixir este medio de 
transporte, habería que compartir a calzada co vehículo privado co conseguinte risco.

A nivel territorial hai que ter en conta os desprazamentos a realizar entre os núcleos rurais 
e o núcleo urbano, principalmente ao núcleo de Paradela, onde se concentran a maior parte dos 
centros atractores. Para entender a problemática existente hai que ter en conta que os 1779 
habitantes (datos do IGE no 2019) distribúense en 141 unidades poboacionais: unha boa parte 
da poboación concéntrase en Paradela con 201 habitantes, mentres que o resto repártese en pe-
quenos núcleos, todos eles (agás Aldosende) con menos de 50 habitantes. A esta atomización hai 
que engadir unha importante dispersión por todo o territorio. Isto supón un grave problema para 
a mobilidade posto que os desprazamentos dende o rural realízanse maioritariamente en coche. 
Isto é así en parte por unha cuestión cultural -uso do coche para calquera viaxe- pero tamén pola 
falta de alternativas de transporte sostible. Por outra banda non se pode esquecer as dimensións 
do municipio, cunha distancia máxima en liña recta de 10 quilómetros dende calquera punto ata o 
núcleo de Paradela, concentrándose máis da metade dos núcleos rurais a unha distancia inferior 
a 5 quilómetros do mesmo. Estas distancias son totalmente asumibles para facer en bicicleta ou a 
pé respectivamente, aínda que en contra están as fortes pendentes que ten o territorio municipal 
por mor da presenza dos amplos e sinuosos vales que definen os curso dos ríos Miño e Loio.

 
Por outra banda a poboación que vive nos núcleos máis afastados do centro urbano de 

Paradela deberían poder acceder a este principalmente en transporte público. Sen embargo a 
dispersión dos mesmos e a pouca poboación coa que conta cada un deles, dificulta a chegada 
dun transporte público eficaz que dea servizo a tódolos habitantes. 

 
Finalmente é importante facer referencia por unha banda á inexistencia de grandes corre-

dores viarios de titularidade estatal ou autonómica que artellen o territorio, sendo a máis próxima 
a  CG2.2 que une Monforte con Lugo, a 10 quilómetros do límite municipal; e por outra banda a 
existencia no núcleo urbano de espazos públicos pouco amables que non invitan ao paseo por 
parte da poboación local, sendo necesarias intervencións de mellora e humanización.

3.1.2. Problemas socio-económicos e demográficos

 

“O polígono 
industrial, 
actualmente 
infrautilizado, atópase 
moi desconectado 
dos núcleos de 
poboación” 
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En moitos casos os problemas de mobilidade no concello de Paradela non son estruturais, 
se non que se deben á falta de concienciación ou a hábitos pouco sostibles.

A xente de Paradela adoita empregar o automóbil maioritariamente para os seus despra-
zamentos incluso os mais curtos. Sorprende esta práctica, sobre todo dentro do núcleo urbano, 
cunhas dimensións reducidas, pero tamén no municipio, xa que o seu tamaño facilita a imple-
mentación dun territorio sostible en materia de mobilidade. A contrario do que podería acontecer 
en núcleos de outros concellos, este feito non provoca conxestións ou problemas de estacio-
namento, sen embargo a concienciación da poboación neste sentido contribuiría a unha mellor 
calidade de vida. A ausencia deste problema explícase principalmente pola escasa densidade 
de poboación, froito do continuo despoboamento. Este fenómeno de abandono do rural, inflúe 
negativamente noutros moitos ámbitos, e entre eles na rede de camiños e sendeiros tradicionais 
que utilizaba a veciñanza para desprazarse entre núcleos, quedando infrautilizados e en estado 
de abandono, sendo necesarias actuacións de conservación, adecuación e mantemento.

Por outra banda, o concello de Paradela presenta unha grande dependencia dos concellos 
limítrofes, principalmente a nivel laboral, pero tamén a nivel de servicios, equipamentos, ocio e 
comercio, destacando neste caso as relacións con Lugo e con Sarria. O emprego do automóbil 
para realizar estes desprazamentos é moito máis habitual que o emprego do transporte público, o 
que pode ser motivado por diversas razóns: os horarios do transporte público non son axeitados, 
as paradas do transporte público na orixe ou no destino están lonxe, o tempo de viaxe é exce-
sivo, e sobre todo a escasa concienciación da poboación local ao uso de medios de transporte 
sostibles. O fomento do emprego do transporte público e compartir  Transporte público que tamén 
sería necesario entre os núcleos máis importantes do Camiño de Santiago ao seu paso polo 
concello, como Ferreiros e A Adega, co núcleo urbano de Paradela. Esta comunicación facilitaría 
a chegada dos peregrinos ao núcleo, dándolle un importante pulo social e económico. Sen em-
bargo, faise necesario tamén intervir nas rúas do núcleo a través de actuacións de humanización 
e mellora de cara a transformar o espazo público para que invite ao paseo e ao desfrute.

3.1.3. Problemas de mobilidade

Como xa se comentou nos apartados anteriores, o 
concello de Paradela presenta unha clara dependencia do 
transporte privado, tanto nos desprazamentos a nivel inter-
no de concello, como nos desprazamentos cara ao exterior. 
Para reducir esta dependencia do coche é preciso actuar 
nas infraestruturas dos medios de transporte sostible. 

Un dos problemas de mobilidade detectados é a falta 
dunha infraestrutura peonil e ciclista adecuada para acceder 
aos centros atractores no entorno de Paradela. Neste senti-
do defínense unha serie de espazos nos que se concentran 
os servizos máis importantes: Rúa Cabaleiros de Santiago 
(dende a Rúa Manuel Orestes ata o núcleo de Pacios), con-

“En moitos casos 
os problemas 
de mobilidade 
no concello de 
Paradela non son 
estruturais, se non 
que se deben á falta 
de concienciación 
ou a hábitos pouco 
sostibles.”

Imaxe da Avda. Cabaleiros, estrada principal do 
núcleo de Paradela
Fonte: Elaboración propia. 
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Esquema das áreas de problemáticas de 
estacionamento. 
Fonte: Elaboración propia. 

torna da Praza de Fraga Iribarne, Rúa da Veiga e Rúa Fraga Iribarne coa Rúa dos Soutos. Nestes 
espazos ubícanse diversos comercios e establecementos hosteleiros, establecementos banca-
rios, centro social, auditorio, biblioteca, centros de educación infantil e primaria, centro médico e 
tanatorio. 

 Haberá que tomar as medidas pertinentes para que ambos eixos sexan accesibles.

Outro dos problemas de mobilidade que se observan é o pouco uso que se fai da bicicleta. 
Un dos motivos do baixo uso da bicicleta é que non se dispón de infraestrutura segura para a súa 
circulación, tendo que compartir espazo co coche nos desprazamentos; tamén é nula a presenza 
de aparca-bicis nos centros atractores. Outra dificultade é a presenza de pendentes elevadas en 
algúns treitos, tanto a nivel municipal como no núcleo urbano de Paradela. 

As rúas do núcleo urbano presentan diversos problemas de accesibilidade, con beirarrúas 
estreitas, algunhas sen continuidade e con desniveis, sinais e mobiliario urbano invadindo o itine-
rario peonil, entre outros.

O núcleo urbano de Paradela presentan unha rede peonil incompleta que amosa dificul-
tades para camiñar de xeito seguro. Esta inconexión é debida principalmente aos anchos das 
beirarrúas, que polo xeral son inferiores aos 1,80 m. Por outra banda, aínda que varias rúas do 
núcleo presentan pendentes fortes, o eixo principal da circulación peonil que é a estrada LU-633 
conta nalgúns tramos de pendente forte, o que dificulta os desprazamentos a pé por ela. No caso 
do camiño de Santiago, nos tramos onde o peregrino comparte calzada cos vehículos a motor, os 
sendeiros peonís non teñen continuidade, comezando e rematando intermitentemente.

Existe un certo desequilibrio nos usos dos diferentes modos de transporte, resultando un 
espazo no que o peón está supeditado ao automóbil. Analizando o actual reparto do espazo pú-
blico ponse de manifesto este desequilibrio a favor do vehículo co 59,8% destinado á circulación e 
estacionamento de vehículos, mentres que o 22,8% deste espazo público é de prioridade peonil. 
En contraste co ancho escaso das beirarrúas, un 73,6% das rúas do núcleo urbano contan cun 
ancho de plataforma superior aos 10m. Esta realidade permite un novo reparto modal que favo-
reza ao peón.

Relacionado coa falta de espazo para o peón destaca a escaseza de lugares peonís e 
zonas verdes no núcleo urbano. As únicas zonas verdes son a Praza de Fraga Iribarne e o Paseo 
da Ruxidoira. A primeira carece das características necesarias -humanización, arborado, mobi-
liario urbano para que os veciños queiran pasar o seu tempo nela e incluso chegan a estacionar 
coches. O Paseo da Ruxidoira (que comunica o norte do núcleo co Sur) é un espazo moito máis 
atractivo, amable e naturalizado para uso e desfrute da veciñanza.  Estes espazos son fundamen-
tais para as relacións veciñais e deben converterse en puntos de convivencia.

Por outra banda, cómpre sinalar que a principal vía que atravesa o núcleo urbano e que 
debería ter polo tanto unha función puramente urbana (sobre todo por motivos de seguridade 
viaria) están a desempeñar un papel de artellamento municipal con tráfico de carácter territorial. É 
o caso da estrada LU-633 que cruza Paradela. Este tramo é tamén atravesado polos coches que 

“O núcleo urbano de 
Paradela presentan 
unha rede peonil 
incompleta que 
amosa dificultades 
para camiñar de xeito 
seguro.” 
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se dirixen a distintas parroquias a través das estradas da Deputación de Lugo (LU-P-4201, 4202 
e 4203). Este problema débese á inexistencia de itinerarios alternativos que circunvalen o núcleo.

No que se refire ás poboacións máis afastadas do núcleo urbano, aos desprazamentos 
cara ao exterior do municipio e ás viaxes das persoas de máis idade ou con dificultade de mo-
bilidade, estes requiren necesariamente do autobús como medio de transporte sostible. Xa se 
comentou anteriormente que un transporte público eficaz cunha poboación tan dispersa é difícil, 
pero tamén é certo que a maior parte da poboación de Paradela avalía como satisfactorio este 
servizo e coinciden tamén en que non hai demanda. O automóbil privado é con moita diferencia 
o medio máis utilizado, e quenes non dispoñen del utilizan o servizo de taxi, dispoñible no con-
cello. Paradela conta con varias liñas de bus que percorren o concello artellándoo internamente, 
comunicando parroquias e núcleos entre si e co núcleo de Paradela, pero tamén comunicando o 
concello cos seus municipios veciños. Hai outro aspecto que xera problemas de mobilidade e é 
a accesibilidade ás paradas. As liñas de autobús pasan polas principais estradas do municipio, 
pero debido ao espallamento das vivendas, non chega a tódolos núcleos, sendo necesario acce-
der noutro modo de transporte ata as paradas. Para favorecer a intermodalidade é preciso crear 
accesos seguros a pé. Tamén se podería acceder en bicicleta, deixala no seu correspondente 
aparca-bicis e rematar a viaxe en autobús, ou ben que o autobús dispoña de espazo para levar 
unha bicicleta plegable.

Por último, cómpre sinalar a falta de accesibilidade e seguridade nos desprazamentos a 
pé dentro dos núcleos do rural, en xeral asociada á ausencia de beirarrúas para a comunicación 
entre as diferentes construcións, e entre estas e as paradas de transporte público.

3.1.4 Problemas enerxéticos e medioambientais

No municipio de Paradela o vehículo privado utilízase nunha altísima porcentaxe para os 
desprazamentos entre os núcleos e as parroquias, dende o concello cara outros concellos e in-
cluso dentro do propio núcleo urbano, o que sorprende polo seu pequeno tamaño. A presenza do 
automóbil neste concello está por riba da media galega, xa que por cada unidade familiar (cunha 
media de catro membros) hai tres vehículos a motor.

O elevado número de viaxes en coche repercute nun importante gasto enerxético e na emi-
sión de gases de efecto invernadoiro. Este problema increméntase canto maior sexa a velocidade 
de circulación. 

Para diminuír a emisión de gases e o gasto enerxético é preciso apostar por un cambio 
modal, no que se opte por ir a pé ou en bicicleta nos desprazamentos máis próximos, e optar polo 
transporte público para os máis afastados, reducindo as viaxes en coche ás mínimas posibles. 

As elevadas velocidades de circulación, en ocasións por riba dos límites permitidos, son 
responsables dunha importante contaminación acústica, que aínda é máis salientable no rural 
onde os niveis de ruído ambiente son inferiores aos núcleos urbanos. 

Precisamente esta contaminación acústica no núcleos urbanos é outro dos problemas a 
atallar e para iso hai que conseguir reducir a presenza de coches nel, posto que son o principal 
foco de ruído.

3.1.5 Problemas de seguridade viaria

O núcleo urbano do municipio, crece en torno á estrada LU633, converténdose nun pro-ble-
ma de seguridade viaria polo volume de tráfico que absorbe a vía e pola velocidade á que pasan 
por ela algúns dos vehículos. Este feito implica, como xa se comentou ante-riormente, que esta 
vía que debía ser puramente urbana funcione como travesía, o que ten repercusión en aspectos 
concretos como a circulación de camións ou a falta de se-guridade nos pasos de peóns. A ve-
locidade de circulación nesta estrada polo núcleo urbano está limitada a 50 km/h, aínda que a 
velocidade empregada polos coches en xeral é superior. Para mellorar a seguridade viaria é fun-
damental garantir estas baixas velocidades de circulación. Hai que ter en conta que para actuar 
nesta vía se require a autorización da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Esta estrada, 
a única de titularidade autonómica, cruza o concello de Este a Oeste, comunicando Sarria con 
Por-tomarín, e pouco despois coa N540 e a A54, e polo tanto a afluencia de vehículos é rela-ti-
vamente elevada.

O mesmo acontece cos pasos de peóns, aínda que as maiores dificultades de segurida-de 
viaria con respecto ao peón acontecen na LU633, tamén presentan problemas outros pasos de 
peóns que en moitas ocasións non son respectados. Nestes casos a mellor solución é implantar 
medidas de calmado de tráfico como incorporar pasos de peóns sobre-elevados. Tamén compre 
prestar atención a aqueles tramos do Camiño da San-tiago que conflúen con infraestruturas via-
rias de elevada afluencia/importancia. É o caso da LU-P-4203 que conflúe co Camiño de Santia-
go no lugar de Moimentos.

“O elevado número 
de viaxes en coche 
repercute nun 
importante gasto 
enerxético e na 
emisión de gases de 
efecto invernadoiro. ” 
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Na actualidade o acceso aos núcleos rurais realízase xeralmente polas estradas da De-pu-
tación de Lugo cun elevado volume de coches que circulan a velocidades superiores aos 50km/h. 
Como non existe espazo delimitado para os peóns e os ciclistas, estes teñen que convivir co 
transporte motorizado, que é o que ten preferencia. Estas estradas tampouco contan con medi-
das de calmado de tráfico ao seu paso polos propios núcleos rurais. 

Aínda que non é o obxecto deste estudio de mobilidade sostible tamén se quere indicar 
a presenza de algunha intersección perigosa para os coches, que se verían beneficiadas polas 
medidas de calmado de tráfico, como pode ser por exemplo a intersección na LU-633 entre os 
lugares de Cimadevila e Vilar de Aldixe, a intersección no lugar de Castro ou a intersección antes 
de chegar á ponte sobre o Río Loio, onde se atopa o Restaurante e que é un dos principais cen-
tros atractores do concello.

3.2. RETOS

Analizada a problemática xeral existente en Paradela no que respecta á mobilidade ac-ce-
sible, cómpre afrontar estes problemas como retos a conseguir. Seguindo o mesmo esquema 
que o empregado para expoñer a problemática, indícanse os retos asociados a cada un dos 
problemas expostos. 

Os retos vinculados aos problemas territoriais pasan por conseguir unha conexión segura 
e accesible para peóns e ciclistas entre o tecido urbano e industrial, e entre estes cos núcleos 
de poboación máis próximos a través de conexións ciclistas e peonís seguras, e cos núcleos e 
parroquias máis afastadas, a través de opcións eficaces de transporte colectivo. Así mesmo, incí-
dese na mellora das infraestruturas viarias (de diferentes ni-veis de titularidade), algunhas delas 
en proceso de deterioro por mor do despoboamento. 

Tamén é fundamental crear e adecuar a nivel municipal sendas peonís e ciclistas dirixidas 
ao ocio, para fomentar o gusto por estas actividades, así como humanizar e mellorar os espazos 
públicos do núcleo urbano para que inviten ao paseo e esparexemento dos residentes e incluso 
atraian visitantes e turistas.

No que respecta aos retos asociados a problemas socioeconómicos e demográficos, estes 
pasan por fomentar un cambio de mentalidade na poboación, por incentivar o em-prego do trans-
porte público e/ou compartido (incluíndo algunha conexión entre o Camiño de Santiago e o núcleo 
de Paradela), por levar a cabo actuacións de mellora, mantemento e conservación en camiños e 
sendeiros tradicionais que unen e comunican diferentes núcleos. A creación de rutas escolares a 

pé así como o aproveitamento do transporte escolar, e a humanización das rúas urbanas de xeito 
que resulten máis atractivas, accesibles e seguras.

En relación cos problemas de mobilidade, os retos inclúen a mellora da rede peonil do 
núcleo de Paradela. Para iso se mellorarían os accesos aos diferentes centros atractores de xeito 
que estes sexan seguros a pé ou en bicicleta e se racionalizarían, humanizarían e mellorarían as 
rúas urbanas, incluíndo vexetación e mobiliario urbanos en rúas e prazas, de xeito que resulten 
máis atractivas e accesibles, así como medidas de calmado de tráfico. Creando novos espazos 
de convivencia para a veciñanza e acondicionando os existente, así como ampliando beirarrúas 
e retirando obstáculos das mesmas. Estas medidas reducirían o impacto dos vehículos a motor 
dentro do núcleo urbano de Paradela.

Respecto á mobilidade no rural dentro dos propios núcleos pasa pola convivencia co co-
che, dando e sinalando correctamente a prioridade peonil e en bicicleta, sobre todo nos tramos 
por onde transita o Camiño de Santiago. Mentres que para os desprazamentos máis afastados, 
nos que se requira o transporte colectivo hai que garantir a accesibilidade segura ás paradas e 
estudar medios alternativos nas parroquias que sexan máis viables e dean un mellor servizo á 
poboación. Tamén se propón a recuperación dos camiños e sendeiros tradicionais que comuni-
caban os diferentes núcleos e lugares.

Para fomentar o emprego da bicicleta hai que implantar no rural unha infraestrutura ciclista 
adecuada con sendas compartidas cos peóns, mentres que nos núcleos a redución da velocidade 
dos coches a 30km/h mediante medidas de calmado de tráfico, permitiría a convivencia entre 
ambos modos de transporte. 

Os retos a considerar para os problemas de enerxía e medio ambiente pasan a nivel territo-

“nos núcleos 
a redución da 
velocidade dos 
coches a 30km/h 
mediante medidas 
de calmado de 
tráfico, permitiría a 
convivencia entre 
ambos modos de 
transporte” 
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rial por fomentar os transportes sostibles reducindo na medida do posible as via-xes en coche. A 
nivel do núcleo urbano buscarase o descenso da contaminación acústica ampliando zonas peonís 
e implementando medidas de calmado de tráfico para reducir a velocidade. A nivel xeral proponse 
tamén a concienciación de cara a un progresivo cambio de mentalidade entre a poboación local.

Por último, e en relación cos problemas de seguridade viaria, os retos inclúen implantar 
medidas de calmado de tráfico, a mellora da visibilidade nos pasos de peóns e nos itinerarios 
peonís e ciclistas e a implantación de sendas peonís e ciclistas nas estradas con máis afluencia 
de coches e peóns. Os accesos seguros en medios sostibles aos centros atractores é un reto que 
se repite nas diferentes problemáticas.
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D.01. Estrutura de núcleos residenciais dispersos , distribuídos en 18 parroquias cun núcleo 
urbano central que concentra servizos e equipamentos.
D.02. Forte dependencia do automóbil para a mobilidade dentro do concello e cara fora del
D.03. Falta de conectividade entre o núcleo urbano de Paradela e as zonas rurais da súa 
contorna con ausencia de percorridos peonís e ciclistas seguros.
D.04. Concello con pendentes altas, con núcleos e espazos de difícil acceso por mor da 
topografía.
D.05. Inexistencia de infraestrutura ciclista.
D.06. Estrutura viaria pouco accesible e humanizada no núcleo urbano, con moitos tra-mos de 
beirarrúas inferiores a 1,8 metros de ancho e con obstáculos.
D.07. Escaseza de espazos peonís e zonas verdes no núcleo urbano
D.08.  Falta homoxeneidade nas solucións de urbanización existentes no núcleo de Pa-radela
D.09. Ausencia de infraestruturas viarias de importancia, tales como estradas nacionais, co-
rredores, autovías ou autopistas, por mor da situación xeográfica de Paradela
D.10. Ausencia de transporte ferroviario

F.01. O núcleo urbano de Paradela exerce de centralidade no concello, concentrando bens e 
servizos para a cidadanía.
F.02. Reducidas dimensións do núcleo urbano de Paradela favorecendo os despraza-mentos 
peonís e ciclistas.
F.03. Existencia dun Polígono Industrial dentro do concello.
F.04. Existencia dun importantísimo patrimonio natural, histórico e cultural.
F.05. Camiño Francés de Santiago que cruza o concello polo seu extremo norte.
F.06. Presenza de rutas de sendeirismo catalogadas oficialmente que poderían ser utili-zadas 
para artellar o concello.
F.07. Espazo Natural Protexido do Río Loio baixo xestión municipal.
F.09. PXOM de recente aprobación
F.10. Escasa sinistralidade viaria nos últimos anos

A.01. Escasa concienciación en relación ao uso do transporte público (escasa deman-da).
A.02. Elevada densidade de desprazamentos funcionais cara a outros concellos da pro-vin-
cia: Lugo e Sarria principalmente.
A.03. Dependencia de centros atractores exteriores: comercio especializado, educación se-
cundaria, urxencias médicas, ocio.
A.04. Estrutura viaria municipal dependente da estrada LU633, que atravesa o núcleo de 
Paradela e dificulta a convivencia entre vehículos e peóns.
A.05. Dificultade nas actuacións na estrada LU633, ao depender da Xunta de Galicia e non 
estar xestionada directamente polo concello.
A.06. Utilización da LU633 como viario de paso por condutores non residentes en Para-dela.
A.07. Elevadas velocidades na estrada autonómica tanto dentro como fora do núcleo urbano.
A.08. Elevada regresión demográfica en todas as parroquias do concello, incluído o nú-cleo 
urbano: -35% nos últimos 20 anos
A.09. Perigo de abandono dos camiños e sendeiros tradicionais polo despoboamento do con-
cello.

O.01. Crecente concienciación colectiva dos problemas ambientais do uso do coche.
O.02. Forte tradición asociativa.
O.03. Situación estratéxica entre centros atractores provinciais: Lugo, Sarria, Monforte, Chan-
tada.
O.04. Boa oferta de transporte público interno e externo (en destinos e frecuencias).
O.05. Posibilidade de unir os tres roteiros oficiais de Paradela artellando así unha ampla 
superficie municipal.
O.06. Anchos de plataforma no núcleo urbano suficiente para mellorar o reparto modal na 
sección transversal a favor do peón. 
O.07. Transformación en autovía do corredor Lugo –Sarria
O.08. Integración de Paradela no Consorcio de Turismo e na D.O. da Ribeira Sacra
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Acadar unha mobilidade máis humana no núcleo urbano de Paradela constitúe o obxectivo 
principal deste Plan de Mobilidade Sustentable. De acordo con isto, as liñas estratéxicas propos-
tas procurarán dar unha resposta para fomentar os desprazamentos a pé e en bicicleta. Pretén-
dese a redacción dun documento inclusivo e indicativo, no que se recollen nestas liñas estratéxi-
cas de actuación unha serie de medidas en base a uns obxectivos fundamentados na mobilidade 
sustentable. Non obstante, o documento non será determinante en canto ao seu alcance, polo 
que as actuacións sinaladas enténdense como recomendables pero en ningún caso obrigatorias, 
podendo ser obxecto de estudios máis detallados que as modifiquen ou complementen.

Pénsase nun modelo de vila sustentable, vinculado co patrimonio natural e cultural que rodea 
o núcleo de Paradela, como, os cursos fluviais e vales dos ríos Loio e Miño, o Mosteiro de San 
Facundo, o Camiño de Santiago ou a Ribeira Sacra. No plano da mobilidade sustentable, isto 
trasládase a un desenvolvemento urbano onde a importancia dos espazos para camiñar e andar 
en bicicleta incluído con intención deportiva sexa maior ca reserva das áreas de paso dos vehí-
culos, unha cidade onde as présas non sexan un factor determinante, e uns asentamentos onde 
toda a veciñanza teña asegurado o Dereito a Cidade co desfrute do espazo público e garantindo 
comunicacións accesibles e seguras.

O primeiro Eixo de Intervención, promover unha CONECTIVIDADE SOSTIBLE E SAUDA-
BLE, procura a concienciación dun novo modelo que fomente os hábitos saudables e accesibili-
dade universal. A maiores, búscase un conce-llo máis sustentable, que camiñe en pro do medio 
ambiente e da redución das emisións nocivas. Os obxectivos, polo tanto, son tanto o coidado e 
preservación do medio ambiente, como o incremento da saúde dos cidadáns e o seu benestar.

Este Eixo aposta por núcleos de poboación nos que se valore e potencie o seu patrimonio, 
o seu conxunto etnográfico, así como as sendas naturais existentes. Preténdese unha ligazón 
entre as áreas naturais e os núcleos rurais existentes, así como a súa inclusión na vida mediante 
eixos verdes a modo de liñas de conexión peonil e ciclista tanto entre eles como co núcleo de 
Paradela. Nesta intervención toma importante peso a conectividade que aportan varios eixos: 
a LU633 e o resto de vías provinciais que artellan o territorio municipal, convertíndose nas vías 
estruturantes da complexa rede de núcleos de poboación dispersos ao longo destas. Así mesmo 
hai tres roteiros repartidos ao longo do concellos que tamén poderían convertirse en vías peonís 
e ciclistas estruturantes.

O segundo Eixo, establecer un MODELO DE PRIORIDADE PEONIL NO NÚCLEO URBA-
NO, procura alternativas ao uso do vehículo privado, mellorando e aumentando a superficie des-
tinada ao peón, con vías continuas e atractivas. Pero artellar a rede peonil non resulta suficiente 
xa que aparecen outros condicionantes que limitan este tipo de desprazamentos polo que é 
necesario garantir o Dereito á Mobilidade a través da incorporación de políticas de accesibilidade 
e de medidas que contribúan á seguridade do peón. Inténtase crear un núcleo máis accesible coa 
implantación de zonas 20 ou 30, medidas de temperado de tráfico e zonas de prioridade peonil, 
na medida do posible, aumentando o espazo destinado ao cidadán. Propóñense actuacións de 
humanización e de mellora, buscando a renovación de determinados espazos públicos do núcleo 
urbano, para transformalos en espazos para estar e desfrutar dos tempos libres e de ocio, de 
forma que atraia á veciñanza e que esta se identifique co núcleo. 

Entre as medidas propostas atópase a recuperación da contorna do antigo edificio do conce-
llo, a transformación e humanización da Avenida dos Cabaleiros de Santiago e a humanización e 
mellora da Praza Fraga Iribarne. Estas actuacións darán lugar á creación dun eixo peonil atractivo 
para a veciñanza que una o núcleo de Pacios, a Avenida dos Cabaleiros de Santiago e a Praza 
Fraga Iribarne. Proponse tamén a instalación de equipamentos deportivos provisionais no recinto 
do mercado de gando. 

  A REDUCIÓN DO IMPACTO DO VEHÍCULO é o terceiro dos Eixos de Intervención. Dentro 
deste eixo proponse o establecemento  dun novo modelo de xerarquización viaria a nivel urbano, 
destinado a diminuír o impacto do vehículo privado, e permitir que as vías (provinciais e autonó-
micas) que atravesan os núcleos rurais e urbanos acaden características propias da súa natureza 
e deixen de actuar como eixos interurbanos de paso. 

Esta xerarquización da rede viaria, destinada a reducir a presencia de ve-hículos no centro 
urbano e en determinados núcleos rurais estará complemen-tada coas medidas de humaniza-
ción e creación de prioridade peonil e ciclable propostas nos outros eixos, medidas dentro das 
cales terá vital importancia un tratamento máis urbano para a estrada autonómica LU633, a cal 
atravesa o municipio de Paradela e en concreto o núcleo urbano, e as estradas provinciais que 
artellan o territorio (LU-P-0910, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 5709 e 5818) e que atravesan 
agúns núcleos rurais como Mosteiro Vello, Bidul, Moi-mentos, Castrelo, Guimaráns, O Campo e 
O Colado, entre outros). A maiores, dentro deste eixo destinado a reducir o impacto do vehículo, 
será fundamental incidir na definición de espacios seguros e amables para os peóns e residentes 
a través de medidas como as peonalizacións, a accesibilidade xusta e univer-sal, e o calmado de 
tráfico (pasos de peóns, plataformas compartidas e badenes), entre outras. 

Para acadar os obxectivos establecidos neste Plan de Mobilidade Susten-table do Concello 
de Paradela, con especial incidencia no núcleo urbano, a continuación realízase unha explicación 
de cada un dos Eixos de intervención que van a agrupar as liñas de actuación e as operacións 
que sería positivo realizar. 

“un desenvolvemento 
urbano onde a 
importancia dos 
espazos para camiñar 
e andar en bicicleta 
incluído con intención 
deportiva sexa maior 
ca reserva das 
áreas de paso dos 
vehículos” 
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Imaxe aérea do núcleo de Paradela
Fonte: Elaboración propia. 
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EIXO 1. MODELO DE CONECTIVIDADE SOSTIBLE E SAUDABLE A ESCALA TE-
RRITORIAL

  Ante a realidade actual das cidades e vilas existentes, cremos necesario propor un novo 
modelo de territorio, que poderíamos definir como un “modelo de territorio sostible”. Un concello 
sostible, que minimice as emisións emitidas, e se vinculen entre si os seus espazos naturais, 
núcleos, parroquias e centros atractores, acadando así un modo de vida máis saudable.  

Neste sentido proponse incrementar os desprazamentos peonís e o nivel de actividade dos 
mesmos. Isto nun concello como Paradela, cunha forte dis-persión poboacional, é preciso esten-
delo a outras áreas poboadas, coa intención de supoñer un cambio real nas súas condicións de 
mobilidade e accesibilidade. Por tanto, búscase que o modelo posibilite un maior aproveitamento 
do espazo público e permita que existan un maior número de actividades e novos usos que dina-
micen o núcleo pero tamén a rede de asentamentos máis densamente poboados, e que abarcan 
a unha meirande parte da poboación.

Poténcianse as relacións peonís entre as diferentes partes do municipio, favorecendo a pro-
pia saúde dos habitantes, que ademais facilitan a redución das emisións á atmosfera así como 
o nivel de ruído, causante de múltiples problemas de saúde (estrés, dor de cabeza, etc.). Neste 
senso, búscase a creación de novas sendas e a conservación das mesmas, como poden ser 
aquelas sendas paralelas á estrada LU-633 e ás estradas provinciais, eixos de comunicación 
territorial, e que potencien o patrimonio existente no termo municipal. 

Incorpórase tamén a conveniencia de engadir a actividade deportiva dentro da propia planifi-
cación da mobilidade de todo o municipio xa que para garantir espazos axeitados para a práctica 
deportiva-amateur ou de mantemento é necesario crear as condicións suficientes para artellar 
redes peonís e ciclistas que inviten ao fortalecemento dos hábitos saudables, establecendo unha 
malla de conectividade entre núcleos que incentive estas novas formas de desprazamento, vincu-
ladas ademais cunha mellor calidade de vida. Nesta liña proponse a ampliación do novo sendeiro 
Loio-San Facundo-Aldosende, para que remate no núcleo de Paradela. Deste xeito , e xunto ao 
sendeiro do Río Loio crearíase un sendeiro circular que artellaría peonilmente o extremo cen-
tro-norte  do concello unindo nove parroquias e algúns núcleos importantes do concello como 
Paradela, Aldosende, Bidul. Loio, As Cortes, Suar, Cabo de Vila, entre outros, así como importan-
tes elementos do patrimonio natural e cultural. Proponse tamén a instalación de equipamentos 
deportivos provisionais no re-cinto que actualmente ocupa o mercado de gando.

Nesta liña, deséxase apostar polos elementos patrimoniais do Concello, como son os ele-
mentos etnográficos como hórreos, lavadeiros, as igrexas das parroquias, e outro tipo de cons-
trucións tradicionais, recuperando o entorno dos mesmos para o peón, de xeito que se fomenten 
as interaccións entre as persoas e estes elementos. O carácter comunitario destes elementos, 
habi-tualmente vinculados a pequenas prazas e torreiros, xera unha ampliación do espazo públi-
co nesta rede municipal de asentamentos, cunha forte vinculación medioambiental.

Neste eixo de recuperación dos valores naturais en pro de acadar un territorio máis sus-
tentable, inclúense medidas como a recuperación dos camiños, carreiros e sendeiros antigos e 

tradicionais que utilizaban antigamente os veci-ños para desprazarse dun lugar a outro e que por 
mor do despoboamento atópanse actualmente en proceso de deterioro. Estas enténdense como 
medidas de integración entre o natural e os núcleos rurais, rehabilitando aquelas áreas deteriora-
das e mellorando a calidade de vida dos habitantes. 

Dun xeito transversal, un territorio sustentable tamén está vencellado ao uso do transporte 
público na súa mobilidade para os grandes desprazamentos, ou desprazamentos de media/longa 
distancia. A redución da presenza de vehículos no espazo público debe estar acompañada dunha 
política de transporte colectivo que oferte unha alternativa axeitada. O conxunto do municipio 
presenta un problema de falta de demanda máis que de oferta, que responde a un problema 
na concienciación da poboación local. A pesar desta situación de debilidade na que se atopa o 
transporte colectivo baseado en liñas de autobús, as propostas e actuacións relacionadas con 
esta liña deberán incorporar a oferta e a demanda de mobilidade existente, que serán de des-
envolvemento nun estudo específico. Este estudio ten que averiguar cales son as causas nesta 
infrautilización do transporte público e ofrecer solución. Este eixo comprende a nece-sidade de 
optimizar o transporte entre núcleos rurais e destes con áreas de servizos próximas, ademais 
da posible implantación de novas liñas ou frecuencias, de ser necesario, como por exemplo a 
conexión entre os núcleos do Camiño de Santiago e o núcleo urbano. Así mesmo, en relación 
ao transporte colectivo, outra medida que complementa o servizo de transporte de autobuses é 
a promoción das viaxes compartidas en vehículo ou o coche multiusuario. O primeiro incentiva 
a coordinar as viaxes realizadas no día a día mentres que o segundo  posibilita a utilización do 
vehículo sen necesidade de ser propietario. Ambas permiten a redución do número de despraza-
mentos, especialmente para desprazamentos diarios. Outra medida pode pasar pola firma dun 
convenio cos taxistas para a oferta de presos reducidos nos desprazamentos de poboación vul-
nerables introducindo tamén as viaxes colectivas neste medio de transporte. 

En contraposición ás baixas rendibilidades do transporte colectivo con-vencional nas zonas 
máis despoboadas, introdúcese o concepto de transporte baixo demanda, de xeito que o estable-
cemento de liñas poida ser máis flexible atendendo á demanda de cada día. Este é un sistema 
que se debe reservar cunha certa antelación e permite a confección de rutas máis adaptadas 
as necesidades. Pode substituírse o autobús por microbuses ou taxis, en función do número de 
persoas previsto para o desprazamento por unha zona concreta. 

Dentro deste primeiro eixo resulta fundamental tamén a seguridade viaria, xa que como se 
comentou noutras ocasións é clave para que os peóns e ciclistas se sintan seguros e se animen 
a camiñar/montar en bicicleta polas rúas ou camiños existentes. Forman parte de medidas da 
seguridade viaria o temperado de tráfico en puntos concretos, delimitación de zonas 30/20 nas 
áreas máis vulnerables, garantindo a seguridade peonil, e outras de carácter máis concreto que 
se definen no correspondente cadro, como pode ser a mellora da seguridade viaria na estrada 
LU-633. O estudo da iluminación ten, entre outros, os obxectivos de detectar aquelas áreas de 
iluminación deficitaria ou establecer un plan de mantemento dos elementos de iluminación, ase-
gurando que non se cae na problemática da contaminación lumínica. 

“Poténcianse as 
relacións peonís 
entre as diferentes 
partes do municipio, 
favorecendo a 
propia saúde dos 
habitantes” 
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Esquema das intencións enmarcadas dentro do 
Eixo I
Fonte: Elaboración propia. 

Plano de itinerarios peonís e ciclables existentes 
e propostos dentro das intencións enmarcadas 
no Eixo I
Fonte: Elaboración propia. 

Itinerarios propostos

Itinerarios existentes
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Este cambio debe ser progresivo e, en calquera caso, non pode impedir o acceso a residen-
tes ou mercadorías. Adicionalmente, contando coa participación da veciñanza e de ser necesario, 
poderíanse establecer horarios de circulación compartida e/ou estacionamento ocasional máis 
flexible pola mañás ou no inverno, por exemplo, que terían que estar especialmente ben sinali-
zados.

A maiores do xa comentado, este eixo incorpora tamén as medidas preci-sas a encamiñarse 
cara unha vila máis accesible, polo que se propón un Estudo de Accesibilidade, que analice a fon-
do factores como os bordes das beirarrúas e a facilidade de acceder ás mesmas, implantación de 
ramplas coa pendente axeitada, entradas aos edificios públicos adaptadas, colocación concreta 
de prazas reservadas para usuarios de mobilidade reducida, etc. 

EIXO 3. REDUCIÓN DO IMPACTO DO VEHÍCULO NO CONCELLO DE PARADELA

A estrutura viaria actual é produto do proceso de transformación da rede, producíndose unha 
certa incoherencia entre a tipificación territorial e o carácter que presentan as vías no seu paso 
polos núcleos. Por este motivo, o establecemento dunha nova xerarquía, así como a racionali-
zación e simplificación da mesma resulta imprescindible, establecendo itinerarios claros entre as 
diferentes áreas e dotando de características diferenciadas en función do seu papel no núcleo. A 
rede municipal debe artellarse coa rede provincial e autonómica.

Deste xeito, proponse a xerarquización do viario dividíndoo en diferentes categorías: es-
truturais territoriais (acercan tráfico de diferentes puntos fóra do concello, estruturais municipais 
(traen tráfico de diferentes puntos do propio concello, estruturais urbanas (as que levan o tráfico 
propio do núcleo urbano), e vías locais (vías de reparto dentro da vila cun carácter máis secun-
dario). Se ben resulta importante lograr itinerarios accesibles polas principais rúas que conecten 
os diferentes puntos do concello, aquelas vías locais serán aquelas con maior potencial para o 
establecemento de prioridade peonil ou convivencia dos modos. 

Un dos problemas a destacar de Paradela é a velocidade do tráfico que atravesa diaria-
mente a estrada LU-633, unha vía que articula os desprazamentos do eixo leste-oeste do muni-
cipio entorno á cal se producen actividades dia-rias de carácter intermunicipal. Ademais desta, 
a importancia da estradas pro-vinciais LU-P-4201, 4202 e 4203 cuxas intersección coa estrada 
autonómica configura as áreas de servizos, equipamentos e comercios, e reflexa claramen-te a 
forte dispersión de poboación e servizos arredor dos principais viarios. É polo tanto preciso un 
tratamento máis urbano, previa transferencia da titularidade viaria, que mellorase a seguridade 
e a mobilidade de peóns e ciclistas no núcleo urbano, pero tamén na rede de núcleos rurais que 
conforman o municipio, artellando a conexión entre núcleos arredor da estrada autonómica e 
estradas provinciais. Esta medida será determinante para a mobilidade sostible do municipio.

Proponse polo tanto actuacións nos núcleos rurais polos que transcorren as estradas pro-
vinciais, co obxectivo de suavizar o impacto do vehículo. Estas medidas centraranse en núcleos 
como Castrelo, Moimentos, Bidul ou Mosteiro Vello, a través de medidas de temperado de tráfico, 
que inviten aos condutores a reducir a velocidade cando atravesen estes lugares.

EIXO 2. ESTABLECER UN MODELO DE PRIORIDADE PEONIL NO NÚCLEO UR-
BANO

A análise realizada durante este plan mostra como Paradela conta cunhas características 
axeitadas para establecer un novo modelo de prioridade peonil dentro do núcleo urbano. De feito, 
o solo urbano pode recorrerse en menos de 15 minutos de norte a sur, e de leste a oeste, ligando 
os puntos máis afastados, e a meirande parte dos centros atractivos atópanse dentro deste radio. 
Neste senso, traballando co existente, é posible modificar o reparto do espazo público aumen-
tando o espazo de prioridade peonil e poderán levarse a cabo medidas significativas para unha 
mobilidade máis sustentable no núcleo urbano. Todos estes factores permiten a implantación dun 
modelo no que os desprazamentos a pé sexan o principal modo de transporte para percorridos 
de curta distancia que se realizan no día a día. 

Dentro deste eixo, terá unha gran importancia aquelas medidas vencelladas á mellora da 
Rúa Cabaleiros de Santiago (e outras perpendiculares a esta), facendo que na medida do po-
sible a presenza do vehículo privado sexa máis respectuosa co peón, ben sexa circulando ou 
estacionado, mellorando as condicións de seguridade para os peóns, adquirindo nunha maior 
porcentaxe de espazo público para o cidadán, e garantindo a conservación e potenciación do 
patrimonio existente.

O espazo público destinado aos viarios reestruturarase sempre que sexa necesario, pro-
pondo unha modificación da sección en varias das súas rúas. Para iso distinguimos entre huma-
nización (beirarrúas accesibles), incorporación de vexetación (naquelas rúas nas que a sección 
sexa a correcta pero careza de puntos verdes), rúas de plataforma compartida entre vehículos 
e peóns, e de ser preciso, rúas de prioridade peonil (polas que se permite o acceso de persoas, 
carga e descarga, vehículos de servizos, e acceso a fincas ou garaxes, pero nas que se garanta 
a tranquilidade e seguridade do tránsito peonil).

Debido ás reducidas dimensións do núcleo, a mobilidade a pé é unha potencial opción que 
podería desprazar o uso do vehículo privado dentro do núcleo. Por este motivo, é importante 
potenciar e optimizar o espazo público, de xeito que se teñan itinerarios seguros e continuos a pé 
nesta zona. Neste novo contexto, a bicicleta vese como unha boa alternativa, que tras a redución 
da presenza e velocidade do vehículo podería compartir espazo con este, e incorporarse como 
modo de desprazamento preferente.

Dentro deste eixo resulta fundamental tamén a seguridade viaria, xa que como se comentou 
noutras ocasións é clave para que os peóns e ciclistas se sintan seguros e se animen a camiñar/
montar en bicicleta polas rúas do núcleo. Forman parte de medidas da seguridade viaria o estudo 
da iluminación do concello, medidas de temperado de tráfico en puntos concretos, delimitación 
de zonas 30/20 nas áreas máis vulnerables, garantindo a seguridade peonil, e outras de carác-
ter máis concreto que se definen no correspondente cadro. O estudo da iluminación ten, entre 
outros, os obxectivos de detectar aquelas áreas de iluminación deficitaria ou establecer un plan 
de mantemento dos elementos de iluminación, asegurando que non se cae na problemática da 
contaminación lumínica. 

“un desenvolvemento 
urbano onde a 
importancia dos 
espazos para camiñar 
e andar en bicicleta 
incluído con intención 
deportiva sexa maior 
ca reserva das 
áreas de paso dos 
vehículos” 
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Esquema das intencións enmarcadas dentro do 
Eixo II
Fonte: Elaboración propia. 

Esquema das intencións enmarcadas dentro do 
Eixo III
Fonte: Elaboración propia. 
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Neste apartado recóllense unha serie de fichas nas que se describen as proposicións que 
se contemplan neste Plan de Mobilidade Sostible. En primeiro lugar deséxase resaltar que as me-
didas teñen carácter indicativo. O documento en xeral é propositivo, sen obrigar ao cumprimento 
do mesmo. O que se pretende é establecer unha serie de pautas que encamiñen á adopción de 
boas prácticas no relativo á mobilidade e se mellore esta no conxunto do termo municipal. Non 
obstante, calquera medida estará supeditada á decisión final de implantala ou non, segundo os 
recursos e necesidades do momento. 

DEREITO Á MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE

O Dereito á Mobilidade debe garantir unha vila inclusiva con igualdade de oportunidades 
e acceso a espazos públicos de calidade. A mobilidade sustentable procura un acceso igualitario 
na medida do posible para os diferentes colectivos que habitan a cidade de xeito que poidan ter 
as mesmas posibilidades para realizar desprazamentos e facer uso do espazo público con segu-
ridade. A calidade urbana está relacionada coa calidade de vida, así como coas actividades que 
se realizan no espazo público. A interacción social e a valoración do entorno urbano por parte dos 
habitantes resulta fundamental para mellorala. 

Ademais, a accesibilidade constitúe un factor determinante para fortalecer a idea de que o 
espazo público é un lugar de integración social para os habitantes dun territorio. Segundo a Lei 
10/2014, o Decreto 35/2000 e a Orde VIV/561/2010 debe garantirse a accesibilidade no espazo 
público. Isto repercute positivamente na conquista do espazo público por parte dos colectivos 
habitualmente máis vulnerables, o que propón territorios máis xustos para toda a cidadanía. Por 
este motivo, a accesibilidade universal debe incorporarse ás Políticas Municipais.

Así, os espazos públicos amables favorecen os desprazamentos a pé ou bicicleta e un 
mellor aproveitamento ademais de converterse en espazos propicios para a realización dun maior 
número de actividades que dotan de dinamismo ao municipio. Unha vila na que o número de 
desprazamentos en vehículos se reduce en favor de desprazamentos a menor velocidade, a pé e 
en bicicleta, permite que tanto os habitantes coma os visitantes se deteñan e entreteñan creado 
espazos activos. Os seguintes obxectivos permitirán garantir o Dereito á Mobilidade e á accesibi-
lidade universal, imprescindibles para a calidade de vida dos habitantes:

• CV.01. Integrar o “Dereito á Mobilidade” nas políticas públicas do concello de Paradela.
• CV.02. Facilitar a mobilidade de colectivos especialmente vulnerables (anciáns, nenos, 

persoas con mobilidade reducida,...).
• CV.03. Acadar un concello accesible para a cidadanía.
• CV.04. Mellorar a accesibilidade no núcleo urbano do concello de Paradela.

REDE PEONIL

A rede peonil, como xa se explicou ao comezo da análise, debe constituír o punto de 
partida de calquera estudo de Mobilidade Sostible polo que tamén constituirá un dos principais 
obxectivos a acadar. Resulta necesario conseguir unha rede peonil funcional e segura que permi-
ta desprazamentos no núcleo de Paradela. A situación de inseguridade viaria na que se atopan os 

peóns nos seus desprazamentos diminúe o atractivo do uso deste modo de transporte, e impulsa 
á xente a recorrer ao vehículo privado. Este feito fai necesaria a presenza de itinerarios priori-
tarios que posibiliten realizar desprazamentos de proximidade ademais dun uso como espazos 
para a realización de actividades físicas. 

Camiñar como actividade diaria permite a interacción coa contorna urbana activando o 
espazo no que se realiza o desprazamento, ademais de que axuda á mellora da saúde e ao be-
nestar físico e mental. Os seguintes obxectivos procurarán acadar unha mellora da rede peonil:

• OF.01. Situar a mobilidade peonil como prioridade no núcleo de Paradela.
• OF.02. Crear áreas de prioridade peonil ou ciclista no núcleo de Paradela e outros núcleos 

rurais.
• OF.03. Integrar a rede peonil cos grandes itinerarios municipais. 
• DE.01. Aumentar o número de desprazamentos diarios a pé, tanto no núcleo urbano coma 

no resto do Concello de Paradela.
• DE.02. Facilitar as relacións a pé cos principais centros de atracción de desprazamentos 

do Concello de Paradela. 
• DE.03. Recuperar parte do espazo público actualmente ocupado polo vehículo privado nos 

núcleos. 

REDE CICLABLE 

Potenciar a bicicleta como modo de transporte a escala municipal é un obxectivo que 
precisa da recuperación do seu espazo e da integración coas redes territoriais. A inexistencia 
dunha rede ciclista segura, sumada á dificultade de convivencia entre este modo de transporte e 
o vehículo nas principais vías de comunicación, dificulta a súa implantación. Por outra banda, a 
complexidade do relevo dificulta esta implantación, sendo inviable en toda a superficie municipal.

Tendo en conta a disposición poboacional, concentrada en maior medida arredor da capital 
municipal, da LU633 e do Camiño de Santiago, considérase que o uso da bicicleta para conectar 
os núcleos máis próximos a estes eixos/centros atractores, sendo unha forma sustentable de 
mobilidade. Tendo en conta a actividade física asociada ao seu emprego, é ademais un factor de 
mellora da saúde e, en xeral, do benestar físico e mental. Os seguintes obxectivos procurarán 
acadar unha mellora da rede ciclista:

• OF.04. Fomentar a intermodalidade entre modos de transporte sustentables. 
• OF.05. Integrar a rede ciclista cos grandes itinerarios municipais
• OF.06. Fomentar o uso da bicicleta no concello de Paradela.
• DE.04. Aumentar o número de desprazamentos diarios en bicicleta, tanto no núcleo urbano 

coma no resto do concello de Paradela.
• DE.05. Facilitar as relacións en bicicleta entre os núcleos rurais do concello de Paradela, 

con especial énfase nos situados ao longo da estrada LU633, do Camiño de Santiago, os 
máis próximos ó núcleo urbano, e os itinerarios vinculados ao deporte e o lecer.

TRANSPORTE COLECTIVO

 “O Dereito á 
Mobilidade debe 
garantir unha 
vila inclusiva 
con igualdade de 
oportunidades e 
acceso a espazos 
públicos de calidade”
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Xunto co aumento de desprazamentos a pé e desprazamentos ciclistas, aumentar o núme-
ro de desprazamentos en transporte público constitúe outra das transformacións necesarias para 
acadar un sistema  equilibrado. 

A facilidade para realizar un cambio modal entre o transporte público e a bicicleta ou un 
desprazamento seguro a pé favorece a utilización destes modos fronte ao vehículo privado. No 
caso de Paradela, destacamos que a cobertura ofertada polas paradas de autobuses existentes 
no núcleo supoñen a cobertura da poboación do núcleo urbano dun 60% nun radio de 150 metros 
e de 93% nun radio de 300 metros. 

A isto súmase a falta de Accesibilidade Universal na rede peonil, xa que só un 24,5% da 
rede peonil é accesible, é dicir, só un 24.5% da rede peonil conta con beirarrúas cun ancho míni-
mo de 1,80m. Sen embargo no que se refire á pendente, o 84% da rede peonil presentan unha 
pendente inferior ao 6%. 

Fomentar o emprego do Transporte Público colectivo resulta decisivo para acadar unha 
mobilidade sustentable, polo que se establecen os seguintes obxectivos:

• DE.06. Fomentar o uso do transporte colectivo no concello de Paradela, facendo deste un 
modo atractivo de transporte.

• OF.07. Fomentar a intermodalidade, integrando o transporte público colectivo cos itinera-
rios peonís e ciclistas. Parada de bus no inicio da senda do Loio.

DIMINUCIÓN DO IMPACTO DO AUTOMÓBIL

Para acadar o obxectivo principal deste estudo cara unha mobilidade sustentable é nece-
sario realizar unha modificación do reparto modal. A situación actual na que o vehículo domina o 
espazo público debe ter como obxectivo principal a diminución dos desprazamentos en automó-
bil, facilitando os desprazamentos a pé e en bicicleta tanto na superficie total do concello coma 
no núcleo urbano, creando espazos máis humanos. Así mesmo aumentar o número de despra-
zamentos en transporte público, mediante a potenciación e concienciación ou fomento do uso 
do mesmo, constitúe outra das transformacións necesarias para acadar un sistema equilibrado. 

Entre outros, o estacionamento constitúe un aspecto fundamental para a Mobilidade Sus-
tentable no referente á ocupación de espazo público. Actualmente, o 60% do espazo público que 
se atopa no núcleo de Paradela atópase reservado ao vehículo. A estrutura viaria de Paradela é 
moi característica, cunha rúa principal, a Avenida dos Cabaleiros de Santiago, onde se concentra 
o eixo comercial e a casa do concello, así como as entidades financieiras. Esta área, concentra 
ademáis gran cantidade de estacionamentos, e conta cunha ampla sección da vía. Adecuar e 
facer máis amable este espazo para o peón, será unha das medidas a ter en conta.

A incoherencia existente entre a estrutura viaria territorial ou municipal e a situación na que 
se atopan os núcleos, como é o caso da estrada LU633 en Paradela, xeran situacións de conflito 
entre a propia configuración do viario, e as actividades que se realizan no seu entorno.

Imaxe no entorno da Igrexa de San Facundo 
en Lombao.
Fonte: elaboración propia

“Fomentar o emprego 
do Transporte Público 
colectivo resulta 
decisivo para acadar 
unha mobilidade 
sustentable”
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Así mesmo a presenza do vehículo tamén é desigual con respecto o espazo de prio-
ridade ciclista ou peonil no resto do concello, con unha importante presenza nos núcleos 
rurais. A estrutura destes núcleos dificulta a convivencia entre vehículo e peóns ou ciclistas, 
e non ofrece respostas á necesidade de conexión entre elas. O paso de vías estruturantes 
por unha gran parte destes núcleos supón un espazo de perigosidade por mor das altas 
velocidades, polo que é preciso establecer espazos de redución de velocidades. 

Para acadar este aproveitamento do solo e unha correcta racionalización da es-
trutura viaria, que procura equilibrar a situación do vehículo no territorio, establécense os 
seguintes obxectivos: 

• OF.08. Establecer unha política racionalizada de estacionamentos en certos núcleos 
de poboación

• OF.09. Implantar unha bolsa de estacionamentos públicos no núcleo de Aldosende e 
Mosteiro Vello coa finalidade de mellorar o seu balance e evitar a ocupación do viario 
existente. 

• DE.07. Limitar o estacionamento nos rueiros e vías, potenciando e garantindo a súa 
preservación.

• OF.10. Xerarquizar a rede viaria do municipio de Paradela, integrando os seus en-
laces coas grandes vías territoriais e artellando a comunicación entre os principais 
centros de actividade.

• OF.11. Simplificar a estrutura viaria no núcleo urbano, establecendo uns itinerarios 
vencellados cos principais desprazamentos no núcleo: CEIP, piscina municipal.

• OF.12. Limitar o paso de tráfico rodado nos núcleos poboacionais, ampliando deste 
modo o espazo público reservado aos peóns, e potenciando o conxunto: Aldosende, 
Vilachá e Mosteiro Vello.

SEGURIDADE VIARIA

A seguridade viaria resulta imprescindible á hora de procurar unha modificación do 
sistema modal cara a unha mobilidade sostible. O número de desprazamentos que se reali-
zan a pé e en bicicleta dependen en grande medida deste factor, posto que a xente aníma-
se a saír á rúa cando se senten seguros. Tanto a velocidade dos vehículos como o estado 
da rede peonil e ciclista vulneran o equilibrio do reparto modal. Estes son os motivos polos 
que é necesario fixar os seguintes obxectivos:

• CV.05. Mellorar a seguridade viaria nos principais eixos estruturais do Concello e no 
núcleo de Paradela, como os puntos de conexión coa estrada LU-633, ou noutros 
núcleos de poboación do concello como Mosteiro Vello

• CV.06. Implantar medidas de “temperado de tráfico” en puntos sinalados dos núcleos 
e na contorna dos principais centros de atracción e desprazamentos: Mosteiro Vello, 
ponte sobre o río Loio (restaurantes e inicio da senda do Loio), núcleo de Paradela 

• OF.13. Mellorar a iluminación e sinalización de vías con maior intensidade de tráfico 
e maior tránsito peonil: Mosteiro Vello e núcleo de Paradela.

Imaxe dende a LU-P-4202 ao seu paso por 
San Vicenzo.
Fonte: elaboración propia
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• CV.07. Conservar o bo estado das rúas e estradas. 

MEDIO AMBIENTE E MEDIO AMBIENTE URBANO

A mobilidade está estreitamente vencellada co medio ambiente, de xeito que os obxectivos 
para acadar unha Mobilidade Sustentable teñen repercusión na nosa contorna. Camiñar consti-
túe un modo de transporte sustentable que non implica ningún tipo de consumo máis que o esfor-
zo persoal. Trátase dun aforro tanto enerxético coma económico ademais de resultar beneficioso 
para a saúde e a condición física. O mesmo acontece cos desprazamentos en bicicleta e, aínda 
que en menor medida, tamén no emprego do transporte público en vez do vehículo privado, xa 
que todos eles permiten diminuír o impacto ambiental que actualmente está deteriorando o noso 
planeta. Para acadar esta situación establécense os seguintes obxectivos:

• MA.01. Reducir as emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI).
• MA.02. Diminuír o impacto ambiental e a fragmentación dos hábitats e ecosistemas pola 

construción de novas infraestruturas viarias mediante a racionalización da estrutura viaria.
• DE.07. Diminuír a participación do automóbil no reparto modal.
• MA.03. Fomentar os desprazamentos a pé e en bicicleta nas viaxes curtas dentro do termo 

municipal coa fin de diminuír a pegada de carbono do concello de Paradela.
• MA.04. Recuperar o valor medioambiental dos espazos naturais e fluviais no núcleo urba-

no e a súa contorna.  
• CU.01. Implantar medidas de humanización do espazo público no núcleo urbano de Para-

dela e outros núcleos como Aldosende, Mosteiro Vello e Vilachá
• CU.02. Mellorar o espazo público en Paradela mediante a prioridade do peón e a bicicleta.

FOMENTO E REGULACIÓN EN CENTROS ATRACTIVOS 

Confíase na importancia de interactuar e potenciar o medio que nos rodea. Para acadar un 
territorio no que vivir, traballar, pasear, comprar, relaxarse ou relacionarse, propóñense medidas 
que fomenten e favorezan a convivencia nos núcleos urbanos. De xeito concreto búscanse os 
seguintes obxectivos.  

• FR.01. Favorecer a existencia de itinerarios accesibles entre os centros atractivos: centro 
médico, eixo comercial, CEIP, piscina municipal.

• FR.02. Favorecer o acceso aos principais puntos de interese dos núcleos de Paradela. 
• DE.08. Mellorar a xestión e rotación dos estacionamentos 
• OF.14. Mellorar as conexións peonís e ciclables entre o núcleo de Paradela e os centros 

atractivos e núcleos da contorna.

Imaxe dunha estrada preto do Lugar da Ade-
ga
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.1.1.1 Inicio dun programa de acondicionamento e 
limpeza de pistas, camiños, corredoiras e sendeiros, 
actualmente abandonados, e utilizados de antigo polos 
residentes para desprazarse entre núcleos 

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Fomento de sendas peonís e ciclistas entre núcleos 
poboacionais.

OBXETIVOS CV.07
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto, medio e longo  prazo

DESCRICIÓN

Para potenciar os desprazamentos peonís, así como manter 
o atractivo e seguir animando á xente a utilizar as sendas, 
coas vantaxes que ten para a saúde (deporte) e o fomento 
de modos de transporte sostibles (mellora medioambiental) 
é importante conservar as sendas existentes e garantir o 
tránsito peonil por elas, así como recuperar sendeiros e 
coredoiras actualmente abandoados. Para isto será preciso 
facer revisións periódicas nas que se comprobe o estado e 
se proceda ás reparacións oportunas nas sendas existentes, 
recuperando á súa vez, aquelas que están comezando a 
perderse pola súa falta de uso.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación (Reparación de valados, Pavi-

mento, iluminación, etc)
INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe do estado actual da Rúa de Pacios no 
núcleo de Pacios.
Fonte: elaboración propia

Imaxe do camiño de entrada a Aldosende.
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.1.1.2 Deseño e implementación dunha rede de sendas 
peonís e ciclables que conecten o núcleo de Paradela 
cos núcleos da súa contorna: San Vicente, Vilaragunte, 
Ferreiros e o Polígono Industrial

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Fomento de sendas peonís e ciclistas entre núcleos 
poboacionais.

OBXETIVOS OF.02; DE.01; DE.02; OF.04; OF.05; OF.06; DE.05; FR.01; 
FR.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo 

DESCRICIÓN

Preténdese dar continuidade e potenciar a rede relativa ás 
actuais sendas existentes, de modo que estas poidan servir 
como unha alternativa capaz para a conexión peonil entre 
núcleos (ben sexa entre o núcleo urbano e as parroquias, ou 
entre as parroquias en si) así como entre puntos de interese. 
Concretamente, suxírese a conexión entre o núcleo urbano 
de Paradela e os núcleos da súa contorna, como son San 
Vicente, Vilaragunte, Ferreiros ou o Polígono Industrial.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO 250 Euros/mL (ancho medio de 2,5/3 metros)
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

MEDIDA
OP.1.1.3 Deseño e implementación dunha rede de sendas 
peonís e ciclables que conecten o núcleo de Mosteiro 
Vello cos núcleos da súa contorna: Bacorelle - Vilachá - 
Carballedo - A Seara ; Cerxedo - Hedrada - A Mámoa

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Fomento de sendas peonís e ciclistas entre núcleos 
poboacionais.

OBXETIVOS OF.02; DE.01; DE.02; OF.04; OF.05; OF.06; DE.05; FR.01; 
FR.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo 

DESCRICIÓN

En relación á medida OP.1.1.2, na liña de dar continuidade 
e potenciar a rede de sendas existentes, de modo que estas 
poidan servir como unha alternativa capaz para a conexión 
peonil entre núcleos (ben sexa entre o núcleo urbano e as 
parroquias, ou entre as parroquias en si) así como entre pun-
tos de interese, suxírese a conexión mediante unha senda 
peonil e ciclable entre o núcleo de Mosteiro Vello cos núcleos 
da súa contorna, como son Bacorelle, Vilachá, Carballedo, A 
Seara, Cerxedo, Hedrada e A Mámoa.  

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO 250 Euros/mL (ancho medio de 2,5/3 metros)
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Plano das sendas peonís e ciclables de co-
nexión entre Paradela e os núcleos de San 
Vicente, Vilaragunte, Ferreiros e o Polígono 
Industrial
Fonte: elaboración propia

Plano das sendas peonís e ciclables entre o 
núcleo de Mosteiro Vello e a súa contorna.
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.1.2.1 Posta en marcha dun proxecto de mellora sinalé-
tica do patrimonio natural e cultural de Paradela (interno 
e externo)

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.2 Mellora do acceso ás áreas verdes e áreas naturais.
OBXETIVOS FR.01; FR.02
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo 

DESCRICIÓN

En base a potenciar e dignificar a extensa rede de patrimonio 
natural e cultural existente no conxunto do Concello de Para-
dela, proponse a posta en marcha dun proxecto de mellora 
da sinalética destes puntos de interese, en base a fomentar 
o seu coñecemento, así como a vinculación entre os bens ou 
elementos sinalados do concello, e os habitantes deste ou 
potenciais visitantes.  

AXENTES Concello de Paradela, Deputación de Lugo, Consellería de 
Turismo, Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra

ORZAMENTO ESTIMADO 285 Euros/UD
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Imaxe da sinalética no inicio da Ruta do Loio
Fonte: elaboración propia

Imaxe da sinalética do Camiño de Santiago 
nunha estrada do concello
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA OP.1.2.2 Estudo de implantación dunha senda ciclista 
orientada á práctica deportiva ou recreativa

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.2 Mellora do acceso ás áreas verdes e áreas naturais.

OBXETIVOS OF.02; DE.01; DE.02; OF.04; OF.05; OF.06; DE.05; FR.01; 
FR.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto e medio prazo

DESCRICIÓN

Un concello saudable deriva dunha adecuada oferta para o 
recreo e a práctica deportiva; ofrecendo diferentes recursos 
para a actividade. Para iso, proponse no Concello de Parade-
la a implantación dunha senda ciclista, destinada á práctica 
deportiva, sen poñer en risco a integridade dos peóns, tal e 
como pode acontecer nas sendas adaptadas para ambos 
modos de desprazamento, aumentando a oferta e a segurida-
de da cidadanía.

AXENTES Concello de Paradela.

ORZAMENTO ESTIMADO Segundo proxecto
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA
OP.1.2.3 Continuidade do sendeiro de San Facundo 
dende Aldosende a Paradela (núcleo) uníndoo coa senda 
do Loio,  e co Camiño de Santiago, creando un roteiro 
circular

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.2 Mellora do acceso ás áreas verdes e áreas naturais.

OBXETIVOS OF.02; DE.01; DE.02; OF.04; OF.05; OF.06; DE.05; FR.01; 
FR.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo 

DESCRICIÓN

A ampliación da rede de sendeiros funciona como un ele-
mendo dinamizador da actividade física e atractor de activi-
dade turística no municipio. Para iso, proponse darlle unha 
continuidade ao sendeiro de San Facundo ata o núcleo de 
Paradela uníndoo coa Senda do Loio e o Camiño de Santia-
go formando un roteiro circular.

AXENTES Concello de Paradela, Deputación de Lugo, Consellería de 
Turismo, Consorico de Turismo da Ribeira Sacra

ORZAMENTO ESTIMADO 250 Euros/mL (ancho medio de 2,5/3 metros)
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Cartel da 5ª Ruta da Anguía no concello co-
lindante de Portomarín
Fonte: “Os Anguías Btt Mtb” en Facebook

Plano dos roteiros de Aldosende a Paradela, 
o da Ruta do Loio, o de San Facundo e o Ca-
miño de Santiago ao seu paso polo concello.
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.1.3.1 Estudo de mellora da accesibilidade das paradas 
de transporte colectivo dende un punto de vista integral. 
Instalación de marquesinas

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.3 Mellora do transporte colectivo
OBXETIVOS CV.01; CV.02; CV.03; CV.04; DE.06; OF.07
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

A accesibilidade ao transporte público é un aspecto funda-
mental para a potenciación dun uso agrabadle e capaz dos 
modos de desprazamentos sostibles, así como acadar a 
Accesibilidade Universal, e potenciar o intercambio modal 
entre modos sostibles. Para iso, proponse un estudo de 
mellora da accesibilidade ás paradas de transporte público 
existentes no núcleo urbano -tanto para as liñas regulares 
como para as liñas de transporte escolar-, acondicionando 
o entorno das marquesiñas e colocalas nos puntos onde 
non existan, ademais de dotalas de iluminación e aumentar 
as condicións de seguridade para os peóns en caso de ser 
necesario para cruzar neses puntos. Con carácter indicativo, 
suxírese concretamente a incorporación dunha marquesina 
na parada do Río Loio.

AXENTES Concello de Paradela, empresas concesionarias do servizo 
de transporte público no ámbito

ORZAMENTO ESTIMADO 4500 Euros/estudio                                                                                      
2 500 Euros/marquesina

INFORMACIÓN GRÁFICA
 

MEDIDA OP.1.3.2 Potenciación da comunicación cara a cidadanía 
da oferta de transporte público existente.

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.3 Mellora do transporte colectivo
OBXETIVOS CV.01; CV.02; CV.03; CV.04; DE.06; OF.07
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

Apréciase certa falta de información sobre a oferta de 
transporte público existente entre a población. Aumentar a 
información dispoñible e achegarlla á cidadanía por tódolos 
medios posibles é clave para fomentar o uso de modalidades 
colectivas de transporte.

AXENTES Concello de Paradela, empresas concesionarias do servizo 
de transporte público no ámbito, veciñanza, axentes chave.

ORZAMENTO ESTIMADO 4 500 Euros
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Plano das rutas de bus de liña e as paradas 
no núcleo de Paradela
Fonte: Xunta de Galicia e elaboración propia

Imaxe do proceso de participación do PMUS 
do concello de Tomiño
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA OP.1.3.3 Reforzo ou replanteo das liñas de autobuses. 
Estudio previo.

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.3 Mellora do transporte colectivo
OBXETIVOS CV.01; CV.02; CV.03; CV.04; DE.06; OF.07
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN

Móstrase unha certa insatisfacción con respecto ás liñas de 
bus existentes e á colocación actual das paradas, por non 
considerarla a máis óptima.
Propóñese a elaboración dun estudo de transporte que 
analice en detalle as necesidades e demanda actual dos ha-
bitantes de Paradela, a cal conecte eficazmente o municipio 
cos principais concellos de interese e permita unha axeitada 
mobilidade en transporte público, facendo deste un modo 
de transporte atractivo. A maiores, suxerese a ampliación da 
liña existente ata Aldosende, así como a instalación dunha 
parada neste punto. Tamén compre dar servizo aos sendei-
ristas que se achegan ata este punto, potenciando a oferta 
recreativa existente no municipio.

AXENTES Concello de Paradela, concesionarias do servizo de transpor-
te público, Xunta de Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO Indeterminado en función do Plan de Transportes
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Plano das rutas de bus de liña e paradas no 
concello de Paradela.
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.1.4.1 Catalogación e recuperación de elementos et-
nográficos e senlleiros (sobre todo muros tradicionais) e 
integración destes mediante itinerarios peonís e ciclables

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.4 Medidas medioambientais e de protección. Acceso ao 
patrimonio.

OBXETIVOS MA.01, CU.01
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN

Un dos potenciais atractivos do concello son os elementos 
etnográficos e senlleiros esparexidos polo seu territorio. 
Poñer estes elementos en valor mediante unha catalogación 
e recuperación adecuada; e a posterior integración nos itine-
rarios existentes trátase dunha gran oportunidade de dar a 
coñecer o patrimonio natural de Paradela e potenciar a oferta 
de ocio dispoñible.

AXENTES Concello de Paradela 

ORZAMENTO ESTIMADO 4 500 euros/estudio                                                                                          
137,75 Euros/mL (ancho medio de dous metros) 

INFORMACIÓN GRÁFICA
 

MEDIDA
OP.1.4.2 Anteproxecto de intervencións brandas sobre os 
elementos patrimoniais no núcleo tradicional de Pacios e 
a súa contorna 

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.4 Medidas medioambientais e de protección. Acceso ao 
patrimonio.

OBXETIVOS MA.04, FR.02, FR.03
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

O conxunto do Concello de Paradela presenta certos ele-
mentos con certos valores patrimoniais ou elevada calidade 
etnográfica. Sen embargo, en certas ocasións, estes elemen-
tos ou a súa contorna, non presentan un estado de con-
servación ou humanización  acorde ao carácter singular do 
elemento. Por isto, suxírese a elaboración dun conxunto de 
intervencións brandas sobre os elementos destacados ou de 
certo valor patrimonial, xerando un entorno máis agradable, 
potenciando a singularidade do conxunto.

AXENTES Concello de Paradela, Deputación de Lugo, Augas de Galicia. 

ORZAMENTO ESTIMADO VER ANEXO
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Plano das rutas de bus de liña e as paradas 
no núcleo de Paradela
Fonte: Xunta de Galicia e elaboración propia

Imaxe do entorno de Pacios.
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.1.4.3 Integración dos sendeiros e recursos patrimo-
niais de Paradela no Catálogo de Sendeiros do Consor-
cio de Turismo da Ribeira Sacra

EIXO EIXO 1. Modelo de conectividade sostible e saudable a 
escala territorial.

LIÑA ESTRATÉXICA LA.4 Medidas medioambientais e de protección. Acceso ao 
patrimonio.

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01 CU.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

Integrar os sendeiros e recursos patrimoniais do concello 
dentro do Catálogo de Sendeiros do Consorcio de Turismo 
da Ribeira Sacra. Isto, permite beneficiarse do potencial e 
da marca creada entorno á D.O. e as actividades turísticas 
ligadas a esta.

AXENTES Concello de Paradela

ORZAMENTO ESTIMADO Non procede
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

MEDIDA OP.2.5.1 Realización de proxectos de humanización no 
núcleo urbano

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.5 Fomento e mellora dos desprazamentos peonís

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

No caso de optar pola humanización dos espazos do núcleo 
urbano, os proxectos de humanización serán realizados baixo 
criterios que atendan garantir a accesibilidade universal.  
Os proxectos poderán realizarse en dúas fases, en primeiro 
lugar facendo os cambios de sentido correspondentes a cada 
rúa e nun segundo momento executando as obras considera-
das. Esta medida está relacionada coa mellora dos espazos 
de convivencia.

AXENTES Concello de Paradela

ORZAMENTO ESTIMADO VER ANEXO
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Imaxe do Catálogo de Sendeiros do Consor-
cio de Turismo da Ribeira Sacra
Fonte: https://turismo.ribeirasacra.org/

Plano da delimitación do anteproxecto da 
humanización de espazos no núcleo urbano 
de Paradela.
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.2.5.2 Creación dunha rede de itinerarios peonís e 
ciclables de conexión cos centros atractivos do núcleo 
urbano e a súa contorna

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.5 Fomento e mellora dos desprazamentos peonís

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto e medio prazo

DESCRICIÓN

Proponse a creación dunha rede de itinerarios peonís e 
ciclables así como unha rede de camiños escolares que 
fomenten a conexión dos principais elementos atractores do 
núcleo urbano de Paradela mediante modos de transporte 
non contaminantes e máis acorde coa escala do núcleo. 
Unha rede de itinerarios que artellen o núcleo e contribúa á 
humanización das súas vías e espazos públicos.

AXENTES Concello de Paradela

ORZAMENTO ESTIMADO 250 Euros/mL (ancho medio de 2,5/3 metros)
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

MEDIDA OP.2.6.1 Humanización e mellora na Praza Manuel Fraga 
(antiga Praza da Feira) e a súa contorna

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora da accesibilidade aos centros atractores

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

No entorno da Praza Manuel Fraga proponse a humanización 
do espazo reducindo a presencia do vehículo, e aumentando 
o espacio adicado ao peón e á mobilidade ciclable mediante 
a creación zonas de plataforma única e aplicando medidas de 
como a redución da velocidade dos vehículos.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO VER ANEXO
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Plano da proposta de rede de itinerarios 
peonís e principais centros atractivos do nú-
cleo de Paradela.
Fonte: elaboración propia

Plano da delimitación da contorna da Praza 
Manuel Fraga
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA OP.2.6.2 Adecuación dun sendeiro peonil que una a Rúa 
Lamacoba co Paseo da Ruxidoira e coa Rúa da Veiga

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora da accesibilidade aos centros atractores

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

O PXOM do concello propón algunhas actuacións no núcleo 
de Paradela entre elas a creación unha nova conexión que 
conecte a Rúa da Lamacoba co entorno do CEIP. Proponse 
crear esta conexión mediante unha senda peoníl dentro da 
mellora da accesibilidade do núcleo, así como integrar o 
entorno do Rego da Serra nesta rede peonil.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO 137,75 Euros/mL (ancho medio de dous metros) 
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA
OP.2.6.3 Creación dun itinerario peonil e ciclable entre a 
Praza de Manuel Fraga, Centro Social, eixo comercial e 
nucleo de Pacios

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora da accesibilidade aos centros atractores

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto e medio prazo

DESCRICIÓN
Dentro da humanización da estrada LU633 ao seu paso polo 
núcleo de Paradela, créase un itinerario peoníl e ciclable 
entre o núcleo de Pacio se a Praza Manuel Fraga a través do 
núcleo comercial.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO VER ANEXO
INFORMACIÓN GRÁFICA

 

Plano da senda de unión entre Rúa Lamaco-
ba e Rúa da Veiga
Fonte: elaboración propia

Plano da proposta do itinerario peoníl e ci-
clable dende a Praza Manuel Fraga ata o 
núcleo de Pacios
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.2.7.1 Posta en marcha dun servizo de alugueiro de 
bicicletas a disposición dos usuarios na Casa do Conce-
llo e no centro Socio Cultural Manuel Orestes

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Mellora do medio ambiente urbano

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN

A orografía do núcleo, a pesar de existir ámbitos de topogra-
fía pronunciada,  en xeral presenta pendentes moderadas, 
polo que a bicicleta constitúe un modo de transporte adecua-
do para os desprazamentos funcionais, especialmente entre 
o núcleo urbano e a súa contorna, así como entre os núcleos 
de poboación máis próximos. Para isto, proponse, a maiores 
dunha rede ciclable adecuada e continua, a instalación dun 
sistema de préstamos de bicicletas eléctricas, xunto coa 
incorporación de puntos de estacionamento, con carácter 
indicativo na Casa do Concello e no Centro Sociocultural Ma-
nuel Orestes, tanto para estas bicicletas públicas, como para 
os bicicletas privadas, mellorando as condicións dos ciclistas. 

AXENTES Concello de Paradela, Deputación de Lugo, Xunta de Galicia. 

ORZAMENTO ESTIMADO

456 Euros/UD (Aparcamento para 6 bicicletas de 
estrutura de aceiro, dimensións 2,00 x 0,75 m)                                                             
285  Euros/Unidade (Aproximadamente. Sinalización)                                            
25 Euros/m2 ( Base de formigón)                                                                                         
(Prezos Base de Licitación)                      

INFORMACIÓN GRÁFICA
 

MEDIDA OP.2.7.2 Inclusión de mobiliario no espazo público urbano
EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Mellora do medio ambiente urbano

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio e longo prazo

DESCRICIÓN
Proponse a introdución de mobiliario urbano que atenda a 
criterios de creación de espazos de estancia no espazo público 
dos núcleos de poboación. Permitirá a construción de espazos 
públicos abertos a unha cidadanía activa e participativa. 

AXENTES Concello de Paradela

ORZAMENTO ESTIMADO

Banco de madeira: 360 Euros/UD                                                                              
Mesa picnic madeira: 152,2Euros/UD                                                                         
Fonte de fundición: 1460 Euros/UD                                                              
Banco de formigón prefabricado (1900x520x820 mm): 1724,86 
Euros/unidad                                                                 
Papeleira de aceiro inoxidable 
(h=880  Ø=465 mm): 408,64 Euros/UD                                                                                                           
Xardiñeira lineal de fundición, de 153x45x49 cm: 1256,02 Euros/
UD                                                                                                                                    

INFORMACIÓN GRÁFICA
 

Exemplos de aparcamentos de bicicletas

Imaxe dun banco no entorno do núcleo de 
Paradela
Fonte: elaboración propia

Imaxe de mobiliario urbano no Concello de 
Paradela
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.2.7.3 Creación de Eixos ou corredores verdes median-
te a inclusión de vexetación nos itinerarios peonís do 
núcleo urbano

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Mellora do medio ambiente urbano

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, CU.01, 
OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN

A renaturalización do entorno urbano procura a mellora do 
medio ambiente urbano a través da vexetación.
Proponse a realización dun proxecto de incorporación de 
arboredo, vexetación en  elementos de mobiliario urbano, etc. 
especialmente nos corredores verdes propostos.

AXENTES Concello de Paradela

ORZAMENTO ESTIMADO
150Euros/cd Estímase unha árbore por cada 100 m2 cons-
truídos
Módulo de plantación plantas rastreras-tapizantes:15,05 
Euros/UD

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.2.8.1 Elaboración un plan de Accesibilidade Universal
EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.8 Dereito á mobilidade
OBXETIVOS DE.01, CV.06, DE.05, MA.03, OF.01
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN

A accesibilidade universal é básica para que o espazo público 
sexa verdadeiramente democrático e inclusivo. Proponse o 
estudo pormenorizado das condicións de accesibilidade dos 
espazos e edificios públicos da vila e a planificación das ac-
tuacións a acometer para solventar as eivas que se detecten 
na análise.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO 30.000€
INFORMACIÓN GRÁFICA

Plano da proposta de eixos verdes no nú-
cleo de Paradela.
Fonte: elaboración propia

Imaxe de espazo público con problemas de 
accesibilidade na contorna do Mercado do 
Gando.
Fonte: elaboración propia

Imaxe de espazo público con problemas de 
accesibilidade na LU633 ao seu paso polo 
núcleo de Paradela.
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA
OP.2.8.3 Realización de campañas, xornadas informati-
vas sobre a mobilidade sustentable para a cidadanía e 
obradoiros en colexios 

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo urbano
LIÑA ESTRATÉXICA LA.8 Dereito á mobilidade
OBXETIVOS DE.01, CV.06, DE.05, MA.03, OF.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN

Coas medidas que se decidan seguir das indicadas neste 
Plan de Mobilidade Sustentable,  proponse a realización 
de mesas de seguimento nas que participen as veciñas e 
veciños coa finalidade de avaliar a acollida das mesmas e 
informar sobre o avance do plan.

AXENTES Concello de Paradela, Tecido asociativo, Veciñanza
ORZAMENTO ESTIMADO 4.500€
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.2.8.2 Proxecto de mellora da accesibilidade 
e integración dos contedores de lixo

EIXO EIXO 2. Modelo de prioridade peoníl no núcleo 
urbano

LIÑA ESTRATÉXICA LA.8 Dereito á mobilidade
OBXETIVOS DE.01, CV.06, DE.05, MA.03, OF.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN
Atendendo a demandas da cidadanía dentro das 
enquisas realizadas, proponse a mellora da accesi-
bilidade aos contedores así como a búsqueda 
dunha mellor integración paisaxística dos mesmos.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO Segundo proxecto
INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe duns contedores de lixo no contorno 
do Centro Socio-Cultural no núcleo de Pa-
radela.
Fonte: elaboración propia

Imaxe do proceso de participación cidadá na 
creación do camiño escolar seguro dentro 
do proceso do PMUS do concello de Tomiño
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA OP.3.9.1 Actuacións de conservación e mantemento da 
rede de estradas. Limpeza de cunetas e beiravías

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.9 Mellora da seguridade viaria e integración entre a 
rede viaria dos núcleos poboacionais

OBXETIVOS OF.08, OF.09, OF.13

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto, medio e longo prazo

DESCRICIÓN

Tras a información recadada, con caracter xenérico, 
actuacións de limpeza e mantemendo da rede de estradas 
existentes, así como, de ser necesario, aumentar o seu an-
cho, permitindo un espazo para os desprazamentos peonís 
ou ciclables na beiravía, no caso de non existir alternativas 
de mobilidade, así como suavizando algúns dos radios, en 
prol da seguridade viaria.  
En xeral, a revisión periódica dos camiños reparando os 
danos puntuais que xurdan, a limpeza ou o mantemento 
das beiravías e cunetas poderían ser medidas de boa 
práctica para unha boa mobilidade.

AXENTES Concello de Paradela, Deputación de Lugo, Xunta de 
Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo desperfecto a arranxar
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.3.9.2 Medidas de calmado de tráfico e seguridade 
para os peóns.

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.9 Mellora da seguridade viaria e integración entre a rede 
viaria dos núcleos poboacionais

OBXETIVOS OF.03, DE.03, OF.05, OF.13, CV.06

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

A creación de zonas de calmado de tráfico é unha das 
medida que permite xestionar a convivencia dos diferentes 
modos de transporte. Proponse a redución a 30km/h na 
estrada autonómica LU633 e 20 km/h no resto de vías ao 
seu paso polas zonas de calmado de tráfico. Esta medida, 
compleméntase co aumento do espazo para o peón, dotando 
estas áreas dunha maior seguridade para os peóns e un 
aumento na calidade urbana e ambiental das mesmas, pois, 
as velocidades que as veces acadan os vehículos, e o paso 
destes, entran en confrontación coa circulación peoníl. Algun-
has áreas indicadas para este tipo de actuación son o ámbito 
de Mosteiro Vello, o entorno do Mesón de Loio ou a LU633 
ao seu paso polo núcleo de Paradela. Ademáis, tamén se 
resolverán algúns puntos conflictivos na Rúa Fraga Iribarne 
no entorno do Centro de Saúde.

AXENTES Concello de Paradela, Deputación de Lugo, Xunta de Galicia.
ORZAMENTO ESTIMADO Segundo proxecto
INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe da LU-P-4201 no entorno de Foilebar
Fonte: elaboración propia

Sección de rúa de único sentido, con plata-
forma única e diferenciación de pavimento. 
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Sección de rúa peoníl.

Sección de rúa de sentido único, con eixo 
verde a un lado da calzada. 

Sección de rúa de dobre sentido, con eixo 
verde a ambos lados da calzada

Sección de rúa de dobre sentido con zona 
de estacionamento e eixo verde.
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MEDIDA OP.3.9.3 Revisión da iluminación nos núcleos 

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.9 Mellora da seguridade viaria e integración entre a 
rede viaria dos núcleos poboacionais

OBXETIVOS DE.01, CV.06, DE.05, MA.03, OF.01
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN

Proponse a realización dun estudo da iluminación -e 
sinalética- do espazo público para avaliar o seu esta-
do, especialmente nas áreas de maior fluxo peonil que 
garantan a súa seguridade.  Esta medida aposta por unha 
inspección periódica para comprobar e reforzar aqueles 
puntos deficitarios que podan supoñer falta de visibilidade 
e supoñan un perigo de seguridade viaria. 
Actuacións concretas nesta liña que se propoñen como 
exemplo: mellora de iluminación na na área de Mosteiro 
Vello ou no núcleo urbano de Paradela, así como sinais 
luminosas nos pasos de peóns de maior fluxo. En todo 
caso, é importante que o estudo da 
iluminación busque a mellora da situación actual, pero sen 
supoñer contaminación lumínica.

AXENTES Concello de Paradela,  Xunta de Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO 1 500 - 50 000 Euros (Rango Orzamento, auditoría, ilumi-
nación)

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.3.9.4 Incremento da seguridade peonil ao longo do 
Camiño de Santiago

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.9 Mellora da seguridade viaria e integración entre a 
rede viaria dos núcleos poboacionais

OBXETIVOS DE.01, CV.06, DE.05, MA.03, OF.01
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN

Proponse como actuación a corto ou medio prazo o 
acondicionamento e mellora daqueles treitos do camiño 
de Santiago onde as condicións deste sexan pouco atrac-
tivos para o paso, prestando especial atención naqueles 
puntos que presentas deficiencias en relación á seguri-
dade viaria. Para iso suxírese a colocación de mobiliario, 
vexetación,  maior sinalización, coidado do pavimento, 
segregación coa circulación rodada, pasos de peóns, 
etc. Calquera medida que se poda considerar necesaria 
estaría aquí recollida, a fin de mellorar e potenciar o paso 
do Camiño de Santiago polo Concello de Paradela .

AXENTES Concello de Paradela, Consellería de Turismo,  Xunta de 
Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO Segundo proxecto
INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe da contorna da Praza Manuel Fraga 
de noite.
Fonte: elaboración propia



PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN PARADELA98

MEDIDA
OP.3.10.1 Mitigación da presenza e do impacto 
do vehículo a motor no núcleo de Aldosende e 
Vilachá

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.10 Redución da presenza do vehículo nos 
núcleos rurais tradicionais

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, 
CU.01, OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN

A mitigación da presenza e impacto do vehículo a 
motor nos núcleos de Aldosende e Vilachá preten-
de crear un espazo público máis amigable para o 
peón fomentando un uso acorde coa súa escala e 
características do lugar.

AXENTES Concello de Paradela

ORZAMENTO ESTIMADO
134Euros/m (Medidas encamiñadas ao peche 
dunha rúa de cara á circulación do tráfico privado)                                           
285,10 Euros/UD (sinalización vertical)                                                
Rotonda segundo proxecto

INFORMACIÓN GRÁFICA

Plano do percorrido do Camiño de Santiago 
ao seu paso polo Concello
Fonte: elaboración propia

Imaxe do Camiño de Santiago ao seu paso 
polo Concello
Fonte: elaboración propia

Imaxe aérea coa delimitación do núcleo de 
Aldosende
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA OP.3.10.2 Humanización de certos tramos da 
vía no núcleo de Mosteiro Vello

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.10 Redución da presenza do vehículo nos 
núcleos rurais tradicionais

OBXETIVOS CV.04, CV.02, CV.03, CV.08, DE.01, DE.02, DE.03, 
CU.01, OF.01, CU.02, DE.05, OF.13, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN

A humanización da estrada LU-P-4201 ao seu 
paso por Mosteiro Vello busca mellorar a accesi-
bilidade e reducir o espacio adicado ao vehículo 
a motor. Facilítase a circulación peoníl tanto pola 
estrada como o conxunto de rúas e camiños do 
núcleo.

AXENTES Concello de Paradela
ORZAMENTO ESTIMADO 150 euros/m2
INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe aérea coa delimitación do núcleo de 
Mosteiro Vello
Fonte: elaboración propia

Imaxe no entorno do núcleo de Mosteiro 
Vello
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA OP.3.11.2 Xerarquización e racionalización da rede viaria 
municipal de Paradela

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo
LIÑA ESTRATÉXICA LA.11 Racionalización e xerarquización da rede viaria
OBXETIVOS DE.02; DE.03; DE.06; DE.07; OF.10; OF.11; OF.12; DE.07
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN

Actualmente existen discordancias entre morfoloxía viaria e 
o papel que están a desenvolver dentro da trama urbana mu-
nicipal, creando certos conflictos entre o peón e o vehículo, 
pois, vías que deberían desempeñar unha función puramen-
te urbana, contan actualmente con un elevado tránsito de 
vehículos. 
En base a isto, proponse unha correcta xerarquización da 
rede viaria, de tal modo que, aínda garantindo a funcionali-
dade da rede viaria, se dote da función urbana acorde a súa 
situación no núcleo.  
Proponse unha rexerarquización do viario urbano, coa visión 
de buscar áreas aptos para o establecemento dunha prio-
ridade peonil. Esta xerarquización traducirase no cambio 
de sentido dalgunhas das vías e a modificación da sección 
transversal (humanización). 

AXENTES Concello de Paradela,  Deputación de Lugo, Xunta de Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO 134Euros/m (Medidas encamiñadas ao peche dunha rúa de 
cara á circulación do tráfico privado)

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.3.11.1 Solicitude á Xunta de Galicia a transferencia ao 
Concello da LU633 ao seu paso polo núcleo de Paradela 

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo
LIÑA ESTRATÉXICA LA.11 Racionalización e xerarquización da rede viaria
OBXETIVOS CU.01, CU.02, OF.14
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

A transferencia de titularidade a mans do Concello dos treitos 
urbanos deste viario autonómico permitirá levar a cabo 
medidas de calmado de tráfico, así como a redistribución da 
súa sección e a proposta de actuación na mesma. Sen esta 
transferencia dificúltase o proceso de actuación neste viario 
de titularidade allea, dificultando o obxectivo de acadar
un núcleo máis accesible. Polo tanto, anímase a solicitar a 
transferencia para poder actuar sobre ditos treitos cando o 
Concello o considere preciso. 
En todo caso, trataríase dunha cesión condicionada, onde 
ambas partes poderían chegar a un acordo para establecer 
as condicións nas que se efectuaría a cesión.

AXENTES Concello de Paradela,  Xunta de Galicia.
ORZAMENTO ESTIMADO Non procede
INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe da LU633 ao seu paso polo núcleo 
de Paradela
Fonte: elaboración propia

Plano dos sentidos de circulación para vehí-
culos plantexados dentro do PMUS no nú-
cleo de Paradela
Fonte: elaboración propia
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MEDIDA OP.3.12.1 Creación dunha bolsa de estacionamento en Aldo-
sende e Mosteiro Vello 

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.12 Mellora da xestión de aparcadoiros nos núcleos de 
poboación

OBXETIVOS OF.08; OF.09; DE.10
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

Anímase á habilitación de novas bolsas de estacionamento, 
que permitan compensar as carencias  de aparcamento que se 
efectúa coa redistribución das seccións, aliviar aquelas zonas 
nas que hoxe en día hai máis conxestións pola busca de esta-
cionamento, e actuar como estacionamentos disuasorios para 
diminuír o número de vehículos que entran no casco vello.
Algunhas delas serían bolsas temporais que se poden obter por 
cesións, convenios ou adquisicións (o método máis complexo), 
co obxectivo de ir regulando a situación de cara ao futuro. Na 
imaxe correspondente indícanse espazos no que desde o punto 
de vista externo podería ser interesante o emprazamento destas 
bolsas. Non obstante, a situación exacta dos mesmos quedaría 
pendente dun estudo de viabilidade a efectuar previo á implan-
tación do mesmo. De xeito concreto, onde interesa de xeito 
especial a colocación de bolsas de estacionamento é no entorno 
dos centros educativos e para a Casa do Concello, ademais do 
centro de saúde no caso de que permanecera no mesmo punto.

AXENTES Concello de Paradela, Veciñanza
ORZAMENTO ESTIMADO Segundo proxecto

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA
OP.3.12.2 Creación de prazas de estacionamento reser-
vadas para persoas con mobilidade reducida, especial-
mente na contorna dos centros atractores municipais. 

EIXO EIXO 3. Redución do impacto do vehículo

LIÑA ESTRATÉXICA LA.12 Mellora da xestión de aparcadoiros nos núcleos de 
poboación

OBXETIVOS OF.08; OF.09; DE.10; CV.03; CV.04
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN

Proponse o incremento do número de prazas de estacio-
namento reservadas para persoas con mobilidade reducida 
nas areas próximas aos centros atractivos de despraza-
mentos no núcleo urbano, a modo de garantir o Dereito á 
Mobilidade da totalidade da poboación, favorecendo un uso 
óptimo dos espazos de estacionamento, e incrementando a 
accesibilidade no ámbito. 

AXENTES Concello de Paradela

ORZAMENTO ESTIMADO
0,84Euros/m (Marca vial reflexiva 10 cm)
285,10 Euros/UD (sinalización vertical)
(PBL)

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe aérea coa delimitación do núcleo de 
Aldosende
Fonte: elaboración propia

Simboloxía de aparcamento para persoas 
con diversidade funcional
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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Un dos elementos de maior importancia na consecución da calidade e o éxito do Plan de 
Mobilidade Sustentable definido é o previo establecemento dun adecuado programa de traballo 
e o seguimento do mesmo ao longo de todo o proceso para a consecución dun territorio máis 
respectuoso co medio ambiente no Concello de Paradela.

Dun correcto cumprimento do programa derivarase un desenvolvemento coordinado das 
relacións entre os distintos axentes interventores, así como das diferentes medidas e operacións, 
que paulatinamente leven á transformación do territorio.

As operacións anteriormente descritas vencéllanse a un orzamento e un prazo estimados, 
sempre que sexa posible aproximarse a un número concreto. Estas medidas sitúanse no seo 
dunha programación cronolóxica, en función dos organismos que se vexan necesarios para leva-
los a cabo, do tempo necesario ou de factores económicos, entre outros factores.

É por isto polo que se debe incluír un Plan de Implementación no cal estean inseridas as di-
ferentes operacións, á fin de ter un proceso claro que facilite chegar á fin deste proxecto de futuro.

Neste Plan de Implementación, descrito a continuación, organízanse no tempo as diferen-
tes medidas, a modo de xestionalas e organizalas segundo se entendan como medidas de curto 
prazo, medio ou largo prazo.

Estas programacións temporais definiranse segundo diferentes características:

Curto prazo

Considérase a curto prazo as medidas que poden ser tomadas directamente polo equipo 
de goberno da corporación municipal, sen intervención doutras administracións e que non supo-
ñen un investimento elevado, o que implica que poden ser tomadas de forma inmediata ata un 
ano dende a finalización do plan, polo tanto o período estimado dende a aprobación do plan ata 
dous anos despois. 

Medio prazo

Considéranse de medio prazo as medidas que que poden ser tomadas directamente polo 
equipo de goberno da corporación municipal, sen intervención doutras administracións. Sen em-
bargo, neste caso estas medidas supoñen a necesidade de planificación do investimento, ou ben, 
supoñen a necesidade de avaliación de medidas a curto prazo anteriores. Isto implica que poden 
ser tomadas entre dous e tres anos dende a finalización do plan.

Longo prazo

Considéranse de longo prazo aquelas medidas que dependan de aprobación ou financia-
mento por parte doutras administracións distintas do Concello, así como medidas que teñan que 
ver con Plans de ordenacións sen aprobación definitiva, etc. Ou ben, medidas que supoñan a 
necesidade de aplicación de medidas a curto e medio prazo para facer factible a súa aplicación 

consideradas como obxectivo último, o que implica que poden ser tomadas entre catro e dez anos 
dende a financiación do plan.

As diferentes propostas, ademais de mostrarse dentro do cronograma establecido, tamén 
son mostradas dentro dos diferentes eixos aos que pertencen, así dentro das diferentes liñas de 
actuación que xa foron descritas con anterioridade.

Como ben se pode apreciar no Plan de Implementación mostrado, algunhas medidas po-
derían abarcar máis dun prazo, é dicir, poderá haber medidas que teñen un comezo a curto ou 
medio prazo e continúen a medio ou largo prazo. Ademais, algunhas das operacións poderán ter 
un dobre proceso, cada un deles dentro dunha programación temporal, como pode ser o caso de 
realización de proxectos de humanización.

Pódese observar que gran parte das medidas están pensadas para dar comezo nunha 
programación a medio/longo prazo, aínda que existen importantes medidas que son  necesarias 
por en funcionamento nos seguintes dous anos tras a aprobación do plan, e as cales poderán ser 
levadas a cabo directamente polo equipo de goberno da corporación municipal. 
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Plan de Implementación. 
Fonte: Elaboración propia 

LIÑAS DE 
ACTUACIÓN

OPERACIÓNS
MEDIO PRAZO LONGO 

PRAZOCURTO PRAZO
1 ano 2 anos 3 anos 4-10 anos
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LA.1

Fomento de sendas 
peonís e ciclistas 
entre núcleos poboa-
cionais

OP.1.1.1 Inicio dun programa de acondicionamento e limpeza de pistas, camiños, corredoiras e sendeiros, actualmente abandonados, e utilizados de antigo polos residentes para desprazarse entre núcleos OP.1.1.1

OP.1.1.2 Deseño e implementación dunha rede de sendas peonís e ciclables que conecten o núcleo de Paradela cos núcleos da súa contorna: San Vicente, Vilaragunte, Ferreiros  e o Polígono Industrial OP.1.1.2

OP.1.1.3 Deseño e implementación dunha rede de sendas peonís e ciclables que conecten o núcleo de Mosteiro Vello cos núcleos da súa contorna: Bacorelle - Vilachá - Carballedo - A Seara ; Cerxedo - 
Hedrada - A Mámoa OP.1.1.3

LA.2
Mellora do acceso ás 
áreas verdes e áreas 
naturais

OP.1.2.1 Posta en marcha dun proxecto de mellora sinalética do patrimonio natural e cultural de Paradela (interno e externo) OP.1.2.1

OP.1.2.2 Estudo de implantación dunha senda ciclista orientada á práctica deportiva ou recreativa OP.1.2.2

OP.1.2.3 Continuidade do sendeiro de San Facundo dende Aldosende a Paradela (núcleo) unindoo coa senda do Loio,  e co Camiño de Santiago, creando un roteiro circular OP.1.2.3

LA.3 Mellora do transporte 
colectivo

OP.1.3.1 Estudo de mellora da accesibilidade das paradas de transporte colectivo dende un punto de vista integral. Instalación de marquesinas OP.1.3.1

OP.1.3.2 Potenciación da comunicación cara a cidadanía da oferta de transporte público existente. OP.1.3.2

OP.1.3.3 Reforzo ou replanteo das liñas de autobuses. Estudio previo. OP.1.3.3

LA.4
Medidas medioambien-
tais e de protección. 
Acceso ao patrimonio

OP.1.4.1 Catalogación e recuperación de elementos etnográficos e senlleiros (sobre todo muros tradicionais) e integración destes mediante itinerarios peonís e ciclables OP.1.4.1

OP.1.4.2 Anteproxecto de intervencións brandas sobre os elementos patrimoniais nos núcleos tradicionais. OP.1.4.2

OP.1.4.3 Integración dos sendeiros e recursos patrimoniais de Paradela no Catálogo de Sendeiros do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra OP.1.4.3
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LA.5 Fomento e mellora dos 
desprazamentos peonís

OP.2.5.1 Realización de proxectos de humanización no núcleo urbano OP.2.5.1

OP.2.5.2 Creación dunha rede de itinerarios peonís e ciclables de conexión cos centros atractivos do núcleo urbano e a súa contorna OP.2.5.2

LA.6
Mellora do acceso ás 
áreas verdes e áreas 
naturais

OP.2.6.1 Humanización e mellora na Praza Manuel Fraga (antiga Praza da Feira) e a súa contorna OP.2.6.1

OP.2.6.2 Adecuación dun sendeiro peonil que una a Rúa Lamacoba co Paseo da Ruxidoira e coa Rúa da Veiga OP.2.6.2

OP.2.6.3 Creación dun itinerario peonil e ciclable entre a Praza de Manuel Fraga, Centro Social, eixo comercial e nucleo de Pacios OP.2.6.3

LA.7 Mellora medio 
ambiente urbano

OP.2.7.1 Posta en marcha dun servizo de alugueiro de bicicletas a disposición dos usuarios na Casa do Concello e no centro Socio Cultural Manuel Orestes OP.2.7.1

OP.2.7.2 Inclusión de mobiliario no espazo público urbano OP.2.7.2

OP.2.7.3 Creación de Eixos ou corredores verdes mediante a inclusión de vexetación nos itinerarios peonís do núcleo urbano OP.2.7.3

LA. 8 Dereito á mobilidade
OP.2.8.1 Elaboración un plan de Accesibilidade Universal. OP.2.8.1

OP.2.8.2 Proxecto de mellora da accesibilidade e integración dos contedores de lixo OP.2.8.2

OP.2.8.3 Realización de campañas, xornadas informativas sobre a mobilidade sustentable para a cidadanía e obradoiros en colexios OP.2.8.3
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LA.9

Mellora da seguridade 
viaria e integración 
entre a rede viaria dos 
núcleos poboacionais

OP.3.9.1 Actuacións de conservación e mantemento da rede de estradas. Limpeza de cunetas e beiravías OP.3.9.1

OP.3.9.2 Medidas de calmado de tráfico e seguridade para os peóns. OP.3.9.2

OP.3.9.3 Revisión da iluminación nos núcleos OP.3.9.3

OP.3.9.4 Incremento da seguridade peonil ao longo do Camiño de Santiago OP.3.9.4

LA.10
Redución da presenza do 
vehículo nos núcleos rurais 
tradicionais

OP.3.10.1 Mitigación da presenza e do impacto do vehículo a motor no núcleo de Aldosende OP.3.10.1

OP.3.10.2 Humanización de certos tramos da vía no núcleo de Mosteiro Vello OP.3.10.2

LA. 11 Racionalización e xerar-
quización da rede viaria

OP.3.11.1 Solicitude á Xunta de Galicia a transferencia ao Concello da LU633 ao seu paso polo núcleo de Paradela OP.3.11.1

OP.3.11.2 Xerarquización e racionalización da rede viaria municipal de Paradela OP.3.11.2

LA. 12
Mellora da xestión de aparcadoi-
ros nos núcleos de poboación

OP.3.12.1 Creación dunha bolsa de estacionamento en Aldosende e Mosteiro Vello OP.3.12.1

OP.3.12.2 Creación de prazas de estacionamento reservadas para persoas con mobilidade reducida, especialmente na contorna dos centros atractores municipais. OP.3.12.2
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7. SEGUIMENTO DA MOBILIDADE SUSTENTABLE
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Para comprobar a efectiva aplicación das medidas que se recollen neste Plan de Mobi-li-
dade Sustentable, recóllense unha serie de indicadores que axudarán a orientarse con respecto 
aos avances que se vaian levando a cabo. Polo tanto, estes indicadores trá-tanse de ferramentas 
que dalgún modo permiten cuantificar o estado e funcionamento do Plan, identificando aqueles 
parámetros a medir e contrastando os resultados coa tendencia desexable. Estes indicadores 
han de medirse periodicamente, para compro-bar a progresión paulatina. 

Os indicadores deste PMS divídense en catro bloques ou eixos: mobilidade, compaci-dade 
e funcionalidade, complexidade, e por último cohesión social. 

O bloque de mobilidade abrangue tres ámbitos ou categorías distintas. En primeiro lugar 
temos a distribución modal do transporte, baseado no principio de tempo e distancia percorrida 
segundo o motivo e desprazamento. Neste ámbito atópanse os seguintes indicadores:

• Relación de viaxes a pé: calculada dividindo o número de viaxes que se realizan a pé 
entre o número de viaxes totais segundo as Matrices Orixe-Destino que han de incluír nos 
cuestionarios que se leven a cabo na toma de datos periódica.  

• Relación de viaxes en bicicleta: calculada dividindo o número de viaxes que se realizan 
en bicicleta entre o número de viaxes totais, novamente tomando como fonte as Matrices 
Orixe-Destino dos cuestionarios. 

• Relación de viaxes en vehículo privado: calculada dividindo o número de viaxes que se 
realizan en vehículo privado entre o número de viaxes totais (fonte: Ma-trices Orixe-Des-
tino)

• Relación de viaxes en transporte público: calculada dividindo o número de via-xes 
que se realizan en transporte público entre o número de viaxes totais  (fon-te: Matrices 
Orixe-Destino)

• Relación de viaxes en transporte compartido ou outros: calculada dividindo o número 
de viaxes que se realizan en outros medios de transporte entre o núme-ro de viaxes totais 
(fonte: Matrices Orixe-Destino)

Nestes desprazamentos, a tendencia desexable é que se efectúen menos dun 20% de 
viaxes en vehículo privado dentro da zona urbana, e >50% de viaxes en vehículo priva-do en 
zona interurbana. A periodicidade coa que se deberían levar a cabo estas medi-ción é cuadrienal. 

Seguindo co eixo de mobilidade, os ámbitos restantes do espazo viario para peóns, ba-
seado no principio de cálculo da porcentaxe de rúas na zona urbana con prioridade peonil, e 
espazo viario para bicicletas, baseado no principio de cálculo da porcentaxe da proximidade da 
poboación a un carril bici. 

No primeiro caso o indicador é a relación de rúas con prioridade peonil en zona urbana, cal-
culada como a división dos metros lineais de viario con prioridade peonil entre os metros lineais 
totais, mentres que o indicador do segundo ámbito é a relación entre os metros lineais de carril 
bici e os metros lineais de viario totais. A periodicidade para am-bos é anual, e a fonte de datos 
corresponderíase cun traballo de campo de toma de datos e recompilación das características da 
rede viaria. En canto ás tendencias, bús-case que o 75% do espazo viario en zona urbana teña 

prioridade peonil e o 80% da poboación dispoña dun carril bici a menos de 300 m. 

Con respecto ao eixo de compacidade e funcionalidade, distínguense os ámbitos de ocu-
pación do solo (no que se avalía a compacidade ou dispersión do solo) e espazo público e habi-
tabilidade. 

O indicador do primeiro ámbito é a media da densidade de vivendas no núcleo urbano, que 
se calcula coa relación entre o número de vivendas urbanas e a superficie urbana. Para a obten-
ción desta información pode recorrerse á Sede Electrónica do Catastro e ao IGE. Basearémonos 
na nomativa vixente relativa ao Concello de Paradela, á fin de determinar o límite da superficie 
urbana. 

Os indicadores do segundo ámbito son a calidade do aire, medido como os gramos de 
CO2 emitidos por pasaxeiro por Km, e a accesibilidade do viario, medido como a relación entre 
os metros lineais de rúas accesibles entre os metros lineais de rúas totais. Neste caso para a ob-
tención da información precísase recorrer a distintas fontes, como a DGT, o Padrón de Vehículos, 
un traballo de campo de inventariado da rede viaria, o IGE, etc.

O terceiro eixo, complexidade, divídese tamén en dous ámbitos: organización urbana, ba-
seado no principio de diversidade de usos, e espazos verdes e biodiversidade, no cal se centra o 
foco na relación entre espazos verdes e espazos asfaltados. 

No ámbito de diversidade de usos os indicadores son os seguintes:

• Densidade de usos non residenciais: relación entre o número de usos non residenciais 
(calculado como o número de locais ou instalacións nos que se ofrezan servizos) e a su-
perficie urbana.

• Mestura de usos: relación entre os metros cadrados de comercio e servicios entre a su-
perficie urbana. 

Para este cálculo precísase un traballo de campo de identificación de puntos de servi-zos, 
así como ferramentas para o cálculo das áreas, ou a consulta das superficies no Catastro. 

No ámbito de espazos verdes e biodiversidade, os indicadores son:

• Permeabilidade do solo: relación entre os metros cadrados de solo permeable (sen pavi-
mentar, e polo tanto permeable) e a superficie total. 

• Espazo verde por habitante: relación entre os metros cadrados de espazos verdes e o 
número de habitantes.

• Dotación de arborado viario: relación entre os metros lineais de rúas con arborado e os 
metros lineais de rúas totais. 

Para a obtención destes datos precísase consultar ao IGE (polo número de habitantes), 
ademais do uso de ferramentas de debuxo e cálculo de áreas (ferramentas GIS por exemplo), 
que permitan distinguir os usos do solo e se actualicen mediante un traballo de campo. 
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Finalmente, o último eixo, cohesión social, abrangue os ámbitos de envellecemento da 
poboación, e dotación e distribución equilibrada de equipamentos, baseado este último no acceso 
a equipamentos, espazos públicos e actividades de uso cotiá. 

O indicador que se corresponde ao ámbito de envellecemento da poboación é a rela-ción 
entre a poboación de máis idade e a de menos idade. Este indicador calcúlase como a división 
entre a poboación de máis de 65 anos e a poboación entre 0 e 14 anos. Será un indicador anual 
para o cal extraerase a información do Padrón municipal ou do IGE. 

O indicador que se corresponde ao ámbito de dotación e distribución equilibrada de equi-
pamentos é a proximidade a equipamentos básicos, actividades de uso cotiá e es-pazos públicos, 
para o cal temos dúas fórmulas de cálculo. Por un lado atópase a rela-ción entre a poboación de 
Paradela con cobertura total e a poboación total, e por outro a relación entre a poboación con 
cobertura superior ao 70% e a poboación total. Neste caso incorpóranse dúas formas de cálculo 
dado a complexidade que supón ter cuber-tas o 100% das vivendas co 100% dos servizos no 
núcleo urbano, xa que os contornos do solo urbano aproxímanse a características rurais pola súa 
dispersión e tipoloxía de vivenda, dificultando a cobertura. Poderanse facer estas dúas operación 
mediante un traballo de campo que permita identificar os puntos de servizo e o tratamento dos 
datos mediante ferramentas GIS que permita coñecer as vivendas fóra e dentro dos radios de 
cobertura. No cadro adxunto amósanse os radios que se toman para o cálculo zas zonas de 
influencia de cada tipo de servizo.  

Acceso a Equipamentos Básicos Distancia
Educativo – guardería, centro escolar 300m
Centro de salud 600m
Bienestar social (hogar gente mayor, centro día) 300m
Cultural (centro cívico, biblioteca o centro cultural) 300m
Deportivo (centro deportivo, pista polideportiva) 600m
Espacio colaborativo 600m

Acceso a Espazos Públicos Distancia
Área de juegos infantiles 300m

Acceso a Actividades de Uso Cotiá Distancia
Farmacia 300m
Comercio alimenticio 300m
Mercado de abastos 600m
Supermercado – tienda alimentacion 300m

Imaxe dun entorno rural en Paradela.
Fonte: Elaboración propia 
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COMPACIDADE E F
UNCIONALIDADE OCUPACIÓN DO SOLO

Compacidade vs dispersión Media da densidade de vivendas nos dous 
nucleos urbanos nº de viviendas urbanas/ superficie urbana (ha) 4,19 Sede Eletrónica del Catastro, IGE

Espazo Público e Habitabilidade
Calidade do Aire gr de CO2 emitidos/pasaxeiro/km 168,18 DGT, Padrón de Vehiculos, IGN o 

IGE
Accesibilidade do Viario L rúas Accesibles/L total X100 40,33 IGN

MOBILIDADE

DISTRIBUCIÓN MODAL DO TRANSPORTE Tempo e distancia percorrida segundo o motivo e desprazamento

Relación de viaxes a pé nº de viaxes a pé / nº viaxes xerados 6,80% <20% viaxes en vehículo privado en zona urbana

Enquisas Cuadrienal

Relación de viaxes en bicicleta nº de viaxes en bicicleta/ nº viaxes xerados 1,90%

Relación de viaxes en vehículo privado nº de viaxes en vehículo privado / nº viaxes xerados 81,30% >50% viaxes en vehículo privado en zona interurbana

Relación de viaxes en transporte público nº de viaxes en transporte público / nº viaxes xerados 0,10%

Relación de viaxes en transporte compartido ou outros nº de viaxes en transporte compartido ou outros / nº viaxes 
xerados 8,80%

ESPAZO VIARIO PARA PEÓNS Porcentaxe de rúas na zona urbana con prioridade peonil Relación de rúas con prioridad peonil en zona urbana mL de viario con prioridade peonil/mL totais 0,00% > 75% de espazo viario en zona urbana con prioridade 
peonil Rede viaria Anual

ESPAZO VIARIO PARA BICICLETAS Proximidade da poboación a un carril bici (%) Relación de rúas que dispoñen de carril bici mL de carril bici / mL totais 0,00% > 80% da poboación dispoña dun carril bici a menos de 
300m Rede viaria, Padrón municipal Anual

EJES ÁMBITOS PRINCIPIOS/SUBINDICADORES INDICADORES

COMPACIDADE    E    FUNCIONALIDADE

M O B I L I D A D E
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COMPACIDADE E F
UNCIONALIDADE OCUPACIÓN DO SOLO

Compacidade vs dispersión Media da densidade de vivendas nos dous 
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ESPAZO VIARIO PARA PEÓNS Porcentaxe de rúas na zona urbana con prioridade peonil Relación de rúas con prioridad peonil en zona urbana mL de viario con prioridade peonil/mL totais 0,00% > 75% de espazo viario en zona urbana con prioridade 
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ESPAZO VIARIO PARA BICICLETAS Proximidade da poboación a un carril bici (%) Relación de rúas que dispoñen de carril bici mL de carril bici / mL totais 0,00% > 80% da poboación dispoña dun carril bici a menos de 
300m Rede viaria, Padrón municipal Anual

COMPACIDADE    E    FUNCIONALIDADE

M O B I L I D A D E
SEGUIMENTO DA MOBILIDADE SUSTENTABLE

FÓRMULA DE CÁLCULO RESULTADOS TENDENCIA DESEXABLE FONTES INFORMACIÓN PERIODICIDADE
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COMPLEXIDADE 
URBANA

ORGANIZACIÓN URBANA Diversidade de usos
Densidade de usos non residenciais Nº usos non residenciais/superf urbana 0,010 Sede Eletrónica del Catastro, IGN

Mestura de usos m2 comercio, servicio/sup solo urbano 0,018 Sede Eletrónica del Catastro, IGE

ESPAZOS VERDES E BIODIVERSIDADE Verde vs asfalto

Permeabilidade do solo m2 solo permeable/sup total x100 46,67 IGN

Espazo verde por habitante m2 espazo verde/hab 672,16 IGN, IGE

Dotación de arborado viario mL rúas con arbolado/mL Total de rúas x100 37,76% Medición de campo

COHESIÓN SOCIAL

ENVELLECEMENTO DA POBOACIÓN - Relación entre a poboación de máIs idade e a 
de menos idade Poboación > 65 anos / Poboación entre 0 e 14 anos 7,35 - Padrón municipal Anual

DOTACIÓN E DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DE 
EQUIPAMENTOS Acceso a equipamentos, espazos públicos e actividades de uso cotiá Proximidade a Equipamentos Básicos, Actividades 

de uso cotiá e Espazos Públicos

Poboación de Barciademera con cobertura / Poboación total x100 4,00

Enquisas e traballo de campo

-

Poboación de Barciademera con cobertura / Poboación total x100 48,80 -

EJES ÁMBITOS PRINCIPIOS/SUBINDICADORES INDICADORES

C O H E S I Ó N     S O C I A L

C O M P L E J I D A D  U R B A N A
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COMPLEXIDADE 
URBANA
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FÓRMULA DE CÁLCULO RESULTADOS TENDENCIA DESEXABLE FONTES INFORMACIÓN PERIODICIDADE

C O H E S I Ó N     S O C I A L

C O M P L E J I D A D  U R B A N A
SEGUIMENTO DA MOBILIDADE SUSTENTABLE
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08. PARTICIPACIÓN CIDADÁ
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O presente informe, elabórase a partir dos datos províntes dos  44 cuestionarios obtidos a 
través da enquisa online  aberta na páxina web municipal, e recollidos entre o 11 de febreiro e o  
12 de marzo do presente ano 2021. Ditos cuestionarios foron reforzados con 3 entrevistas pre-
senciais a maiores de 65 anos, facendo un total de 47 entrevistas, que se distribúen do seguínte 
xeito no que ao perfil sociodemográfico e residencial das persoas que os cubriron se refíre.

Se ben as respostas recabadas non presentan unha gran “distancia” entre as enviadas 
polos homes  e as mulleres -6 puntos porcentuais máis no caso dos varóns-, no tocante ás idades 
das persoas participantes, as diferenzas foron maiores, ou mellor dito: “pouco proporcionadas”  
á realidade demográfica municipa, de feito, vemos que o número de cuestionarios recibidos por 
parte dos menores de 35 anos, cuadriplica aos recibidos polos maiores de 65, que representan 
un segmento de poboación moito máis significativo cuantitativamente.

Por último, no que á oríxe das respostas se refíre, practicamente o 50%, proveñen da  pa-
rroquia de Castro de Rei e do  núcleo urbano de Paradela, seguidas polos datos remitidos dende 
Sta. Cristina e S.Martiño.

Así pois, en base a esta información, decatámonos que o perfil da persoa que participou na 
consulta é o dun home entre 36 e 65 anos residente en Castro de Rei.

8.1    ANÁLISE DAS RESPOSTAS

O guión do cuestionario  online, contaba cunha batería de preguntas especialmente orien-
tadas ao casco urbano municipal por un lado, e outro apartado destinado a identificar as proble-
maticas e deficiencias das parroquias.

Principais problemas de mobilidade no núcleo de Paradela

Dentro daqueles aspectos relacionados coa mobilidade  na vila,  solicitábase aos entrevis-
tados que puntuasen unha serie de ditos factores, segundo o seu grao de deterioro, ausencia ou 
estado de conservación... O “ranking”  de  problemas resultante  foi o seguínte: 

1º Prácticamente coa mesma puntuación, a ausencia de carril bici e a mala conservación 
das rúas (mala pavimentación, lousas soltas, buracos...)

2º Mala accesibilidade (barreiras arquitectónicas, obstáculos en pasos de peóns...)
3º Tamén con case identica valoración a ausencia de seguridade vial e insufciente ancho 

das beirarrúas.
4º E como aspecto menos importante: a iluminación deficiente.

Principais problemas de mobilidade no conxunto municipal de Paradela

Polo seu lado, no que atinxe as eivas e carencias relativas á mobilidade no total  do terri-
torio municipal, núcleos urbanos e parroquias, os enquisados realizaron a seguínte clasificación 
de problemas:

 

53,2
46,8

% Respostas por xénero

Home
Muller

 

42,6

46,8

10,6

% Respostas por grupos de idades

16 - 35
36 - 65
>65

 

Vila de Paradela
Sta. Cristina

Loiro
Paradela

Francos
Ferreiros

S.Martiño de Castro
Castro de Rei

Barán
Aldosende

Vilaragunte
Outras localidades

19,1

10,6

4,3 4,3
2,1

4,3

8,5

27,7

4,3
2,1

6,4 6,4

% Oríxe das respostas

Gráfico dos participantes da enquisa por 
xénero
Fonte: elaboración propia

Gráfico dos participantes da enquisa segun-
do grupo de idade
Fonte: elaboración propia

Gráfico dos participantes da enquisa segun-
do lugar de procedencia
Fonte: elaboración propia
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1º O  mal estado de conservación das estradas 
2º Problemas de accesibilidade (neste caso entendida como cunetas inexistentes ou en 

estado de abandono -lixo, broza...-) 
3º Case coa mesma puntución: as carencias existentes no transporte público e a ausencia 

de vías ciclables ou peonís
4º Falta iluminación 
5º Falta de seguridade vial

Unha das correlacións existentes entre a mobilidade e o xénero, é  a da percepción da 
seguridade, no que á integridade física se refíre. Unha variable que condiciona a miúdo as for-
mas de desprazarse das mulleres, motivando en ocasións que se miren obrigadas a renunciar 
a transitar por determinadas zonas por carecer de suficientes elementos que garenten a súa 
tranquilidade. En relación a esta pregunta concreta  da consulta dixital, no que se indagaba pola 
importancia que  se lle concedía ao problema da escasa, ou falta, de iluminación,  as mulleres 
que respostaron á enquisa online (analizando os seus resultados de xeito desagregado),  conce-
déronlle un 3,8 -sobre 10 puntos-, en contraste co 3,2 que lle outorgaron os varóns.

Demandas para a mellora da mobilidade

Aparte de solicitar aos entrevistados que puntuasen e valorasen os anteriores aspectos 
da mobilidade no seu municipio (insuficiente ancho das beirarrúas, falta de iluminación..), tamén 
se lles ofreceron espazos de resposta “abertos”, para que realizasen as súas  propostas dende 
dúas perspectivas: aquelas zonas -rúas, prazas...- que dende o seu punto de vista merecerían 
unha intervención a prol dunha “mobilidade amable” o  antes posible,  e aqueles aspectos nos 
que habería que incidir para reforzar a seguridade vial e do peón en particular. Amosamos a con-
tinuación unha representación “xerarquizada” das achegas enviadas, ilustrando algún dos casos 
con respostas literais remitidas por parte dos participantes.

No bloque de preguntas relativas aos aspectos susceptibles de mellora para facilitar e ga-
rantir  as condicións da mobilidade segura dos peóns, detallamos unha serie de medidas, tamén 
“xerarquizadas” , en base á frecuencia e insistencia coa que se  reclamaban.

Propostas relativas á mobilidade dende as parroquias

A derradeira pregunta da consulta online, ofrecía un espazo “en branco” para  dar a posi-
bilidade de que as persoas que respostaron as anteriores cuestions, poideran expresar calquera 
comentario que considerasen oportuno -alén doutras suxerencias ou demandas xa comentadas-, 
as citas son tamén presentadas de xeito literal. 

En relación ás demandas províntes do rural, a meirande parte das achegas centranse na 
esixencia de cunetas/beirarrúas e a mellora do asfaltado:

 
• ”En canto aos núcleos rurais, unha maior celeridade á hora da limpeza de cunetas, debido 

ao rápido crecemento da maleza que dificulta o visionamento da rúa”

 

Beirarrúas estreitas

Mala conservación rúas

Falta de iluminación

Ausencia de carril bici

Falta seguridade vial

Accesibilidade

3,0

3,9

2,7

4,0

3,1

3,4

Principais problemas da vila de Paradela 

 

Falta transporte público

Mala conservación estradas

Falta de iluminación

Ausencia de carril bici/sendas

Falta seguridade vial

Accesibilidade

4,2

6,4

3,6

4,1

2,3

4,7

Principais problemas do conxunto do termo municipal

QUE ÁREAS OU ZONAS CONCRETAS DO CASCO URBANO PENSA 
QUE DEBERÍA SER MELLORADAS CON MÁIS INMEDIATEZ?

Campo da Feira / Pza. M. Fraga
“Praza campo da feira”
“Entorno do antiguo campo da feira”
“Praza Fraga Iribarne - antiguo campo da feira”

Entorno de Pacios / Antigo Casco Vello
“Entorno de Pacios (casco antiguo)”
“Escola vella”
“Entorno pueblo vello ( pacios)”

Pavillón Municipal
Zona do Parque Infantil

“Xardín xunto o Centro Médico columpios”
Entorno do Mercado Gandeiro

“Xardín xunto o Centro Médico columpios”
Entorno/zona do Paseo da Ruxidoira

“Facendo o paseo do malecón máis longo e seguro”
Entorno da Piscina Municipal

“Merenderos ó lado da  piscina, acampada libre, aparcamiento caravanas, maneira de atraer xente o 
fin de semana”

Gráfico dos principais problemas da vila de 
Paradela segundo a enquisa
Fonte: elaboración propia

Gráfico dos principais problemas do conxun-
to do termo municipal segundo a enquisa
Fonte: elaboración propia

Táboa de respostas dos veciños sobre as 
zonas do casco urbano a mellorar
Fonte: elaboración propia
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• ”As estradas de moitos dos pobos necesitan arranxo inmediato debido a sua mala situa-
cion e tamen necesitan limpeza de cunetas”

• ”Arreglar carreteira que vai cara riocabo de abaixo”

Así como na demanda de maior seguridade vial en zonas concretas como a da contorna da 
carballeira de Mosteiro Vello en Castro de Rei, por ser un significativo foco atractor de vehículos 
e peóns fóra do casco urbano de Paradela, xa que aparte de acoller unha feira tradicional, é un 
lugar no que se ubican tanto mobiliario urbano (unha parada de autobús e un buzón de correos), 
como un par de locais de hostalaría e alimentación; aspectos que levan tanto a usuarios como re-
sidentes a reclamar tanto a implementación de medidas de calmado de tráfico, como a mellora e 
rehabilitación deste punto de Castro de Rei hacia un espazo máis acaído e “amable” que permita 
seguir ofrecendo esta serie de servizos.

Mais tamén se percibe  unha certa “sensación” de agravio comparativo con relación ao 
centro urbano, que se manifesta a través de comentarios como os seguíntes:

• ”O concello é máis có núcleo de Paradela”.
• ”Soamente hai aceras no núcleo de Paradela…

8.2 OUTRO TIPO DE ACHEGAS

Así mesmo, os procesos participativos ou abertos á recollida de opinións, son aproveitados 
a miúdo polos cidadáns para o envío de propostas que non sempre gardan relación coa natureza 
do proceso ou estudo (a Mobilidade en Paradela), e debido ao posible valor e utilidade que as 
seguíntes achegas poden ter para as distintas administracións, optouse por non obviar ditas 
demandas:

ESPAZOS E ACTIVIDADES DE LECER

• ”Atraer e conservar xente nova, a traves de pistas de padel, rutas m. Bike...”
• ”Promocionar as rutas de senderismo, monumentos e historia do concello para atraer mais 

turistas”
• ”Mais espazos para disfrute dos rapaces e mellor coidados. E postos a pedir, piscina clima-

tizada para o disfrute dela durante todo o ano e non só mes e medio”

OUTROS COMENTARIOS

• ”Facilitar o acceso as naves do poligono, asi como atraer empresas novas o mesmo a 
traves de “ alguna oferta”

• Trasladar ó dia 15 o mercado gandeiro, fruta, roupa, pulpeiros...... 
• ”Poñer en marcha a ADESPA, que sexa un organo independente do concello”
• “Mellora ou construcción dun novo edificio para o Concello, a estar, servizos esparcidos 

polo pobo por non ter espacio suficiente.”
• ”Facer o posible para que os restaurantes do loio puidesen ampliar os seus locais”. 
• ”Hai melloras feitas como a boa accesibilidade no paso de peóns da farmacia a sucursal 

OUTROS ASPECTOS DEBERÍAN SER POTENCIADOS PARA 
A MELLORA E SEGURIDADE DA MOBILIDADE PEONIL?

Limpeza e desbroce de cunetas e arcéns 
“Conservación das beirarrúas e entradas dos pobos”
“A limpeza de cunetas creo que non saben o que é dende o Concello, estan todas en mal estado.
limpar cunetas, desbrozar (e retirar os restor do desbroce, algo que nunca se fai e quedan as carrete-
ras estradas de follas e ramas)”

Ancheamento/ Creación e conservación de beirarrúas 
“As aceras, non pode circular con total normalidade un carriño de bebé ou unha cadeira de rodas”
“As plaquetas blancas e granate que hai en algunhas beirarrúas teñen ranuras demasiado profundas e 
provocan tropezós e caídas.  Son absolutamente incómodas para camiñar. Deberían ser sustituidas.”
“Soamente hai aceras no núcleo de Paradela…”

Conservación e arranxo de estradas e pistas secundarias
“Preocupense por mellorar as vías secundarias porque dentro de pouco teremos que deixar os coches 
en Paradela e ir a pe as nosas casas.”
“Acondicionamento das pistas secundarias, a mayoría delas están intransitables, cheas de baches e 
coas choivas cheas de auga tamén algunha delas non se sabe se é carretera ou río”
“Arreglo de estradas que unen o casco urbano con outros concellos limítrofes como o saviñao e o 
páramo”
“As vias en peor estado, son as provinciais. Destacase a alta entensidade de trafico, na que une Para-
dela con Currelos, e debe de ser ampliada”.
“Arranxo das vias da deputacion.”
“Arreglar as carreteras (a maioría en mal estado)”

Falta de seguridade vial e ausencia de medidas/elementos de calmado de tráfico 
Creación de espazos de prioridade ciclable e peonil

“O problema de Paradela é buscar unha rutas ó redor do casco urbano sen costas e mellor accesibili-
dade”
“Carril bici facendo unha ruta interesante polo concello.”

Táboa de respostas dos veciños sobre os 
aspectos a mellorar relativos á mobilidade 
peonil
Fonte: elaboración propia
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ABANCA”
• ”Poñer poligono a funcionar”

NOUTRAS PALABRAS...todos os comentarios e achegas recibidas na última pregunta 
aberta do cuestionario, poden plasmarse deste outro xeito:

Esquema de conceptos segundo as respos-
tas en xeral obtidas na enquisa
Fonte: elaboración propia

Imaxe do proceso de participación da Estra-
texia Urbana de Paradela
Fonte: elaboración propia
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09. FICHAS COMPARATIVAS DAS SECCIÓNS
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ESTADO INICIAL

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Rúa de Pacios

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Rúa do MuíñoRúa da Escola Vella

Sección 01
Rúa da Escola Vella

Sección 02
Rúa de Pacios

Sección 03
Rúa Río Miño
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PROPOSTA

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos

Plataforma compartida

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos
Plataforma compartida

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos
Plataforma compartida

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Rúa de Pacios Rúa do MuíñoRúa da Escola Vella

Sección 01
Rúa da Escola Vella

Sección 02
Rúa de Pacios

Sección 03
Rúa Río Miño
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ESTADO INICIAL

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Rúa Cabaleiros de Santiago, 42

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Rúa Cabaleiros de Santiago, 31 Rúa Cabaleiros de Santiago, 11

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Sección 04
Rúa Cabaleiros de Santiago, 42

Sección 05
Rúa Cabaleiros de Santiago, 31 Sección 06

Rúa Cabaleiros de Santiago, 11
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PROPOSTA

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1
Regulado en liña 2
Regulado en batería 1
Regulado en batería 2
Non regulado
Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos
Plataforma compartida

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos
Plataforma compartida

Rúa
Unha beirarrúa
Dúas beirarrúas
Sen beirrarúa
Peonil
Terraza
Bolardos
Plataforma compartida

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa
Árbores en dúas beirarrúas
Espazo axardinado
Xardineiras
Sen vexetación

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade
Sinalización
Mobiliario urbano
R.S.U
Iluminación

Valoración xeral

Rúa Cabaleiros de Santiago, 42 Rúa Cabaleiros de Santiago, 31 Rúa Cabaleiros de Santiago, 11

Sección 04
Rúa Cabaleiros de Santiago, 42

Sección 05
Rúa Cabaleiros de Santiago, 31 Sección 06

Rúa Cabaleiros de Santiago, 11
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ANTEPROXECTO DE INTERVENCIÓNS BRANDAS SOBRE OS ELEMENTOS 
PATRIMONIAIS NO NÚCLEO TRADICIONAL DE PACIOS E A SÚA CONTORNA.

1. Memoria urbanística

O Concello de Paradela conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitiva-
mente pola Consellería de Ordenación do Territorio con data 10 de abril de 2007. De acordo coa 
ordenación prevista no P.X.O.M., o ámbito da actuación forma está clasificado como “Conxunto 
Urbano” con unha delimitación especial de “Entorno de Protección Patrimonial” (E/PP) co edificio 
da antiga Casa do Concello como elemento arquitectónico catalogado co número C008.

As obras previstas teñen a consideración de obras de conservación e reforma dos viarios e 
dos espazos públicos existentes, sen que se prevea ningún tipo de edificación. Estas actuacións 
están recollidas no P.M.S. de Paradela dentro do Eixo 1. Modelo de conectividade sostible e 
saudable a escala territorial.

2. MEMORIA DESCRITIVA

2.1 Descrición xeral do proxecto

A proposta relativa á mellora deste espazo de 1.931 m2 atópase recollida no presente 
P.M.S. na Medida OP.1.4.2, dentro do Eixo 1.Modelo de conectividade sostible e saudable a es-
cala territorial. A Liña Estratéxica corresponde coa LA.4 Medidas medioambientais de protección 
e acceso ao patrimonio.

De acordo con estes obxectivos propóñense as actuación indicadas a continuación, cun 
criterio de posta en valor da construción tradicional presente no ámbito e a súa relación medioam-
biental, outorgando prestacións urbanas sensibles coa calidade arquitectónica e paisaxística do 
lugar. 

O proxecto afecta ó núcleo de Pacios que se atopa na vila de Paradela, na banda oeste da 
estrada  LU-633 co entronque da Rúa do Muíño, que ascende en dirección á parroquia de Santa 
Cristina de Paradela. O ámbito de actuación recolle un pequeno tramo da Rúa do Muíño, A Rúa 
da Escola Vella e a Rúa de Pacios.

Plano de aliñacións e rasantes
Fonte: PXOM Paradela
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Localización do ámbito de intervención
Fonte: elaboración propia

Plano de ordenación do entorno de Pacios
Fonte: PXOM Paradela
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2.2   Situación actual do ámbito e necesidades a satisfacer

2.2.1 Rúa do Muíño e Praza do Campo

O tramo da Rúa do Muíño fai fronte ó edificio da antiga Casa do Concello e a súa vez o en-
tronque coa Rúa de Pacios conforma a Praza do Campo, unha praza de pequena escala, cunha 
franxa verde con árbores de gran porte sobre unha terraza contida por un muro de pedra, e un 
cruceiro na intersección de tres vías. Os pavimentos peonís e a calzada atópanse en plataforma 
única, dando certa ambigüidade na xerarquía do espazo. A calzada ten dobre sentido de circula-
ción con una sección variable entre 4,5 e 6,0 metros de largo.

2.2.2 Rúa de Pacios (tramo paralelo á estrada LU633)

Pola banda leste da antiga Casa do Concello, á dereita da súa fronte, ascende a Rúa de 
Pacios que continúa paralela á estrada autonómica. Ten un primeiro tramo pavimentado en ado-
quín de formigón que remata ós escasos 25 metros e o resto é un pavimento de formigón que se 
atopa nun estado moi deficiente de conservación. Esta rúa dá acceso a maioría das vivendas e 
fincas do ámbito, polo que pode considerarse un eixo estruturante do núcleo. Ten unha sección 
reducida de largo moi variable que chega a estreitarse ata os 2,7 metros entre dous edificios, 
polo que prevese que a única circulación motorizada que poida darse nesta rúa é para o acceso 
ás propiedades que se atopan nela. Sen embargo, tamén terase en conta que poida circular 
maquinaria pesada de traballo agrícola. A rúa carece de iluminación urbana, e o itinerario non é 
accesible para persoas con mobilidade reducida, xa que hai pendentes que superan o 20%.

No entronque máis norte desta rúa coa estrada autonómica LU-633 aparece un espazo 
de parque, de construción máis recente, que introduce mobiliario e vexetación ó espazo público. 

2.2.3 Traseira da Casa do Concello

Pola traseira do edificio da Casa do Concello discorre o antigo trazado da Rúa de Pacios, 
un tramo sen pavimento construído, de escala humana, envolto na súa contorna por muros de 
pedra e ruínas, e que ascende ata o entronque coa Rúa da Escola Vella á sombra de árbores de 
gran porte. O solo varía entre terra, rocha e restos antrópicos de ladrillo, pedra e formigón. Carece 
de servizos urbanos, iluminación, e novamente o itinerario non é accesible.

Imaxe do entorno da Praza do Campo
Fonte: elaboración propia 

Imaxe da Rúa de Pacios
Fonte: elaboración propia

Imaxe do Parque
Fonte: elaboración propia
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Imaxe da traseira da Casa do Concello
Fonte: elaboración propia 

Imaxe da Rúa da Escola Vella no seu inicio
Fonte: elaboración propia

Imaxe da Rúa da Escola Vella
Fonte: elaboración propia

2.2.4 Rúa da Escola Vella e Rúa de Pacios

Por último, na banda oeste e pola esquerda dende o fronte do edificio da antiga Casa 
do Concello comeza a Rúa da Escola Vella. Esta rúa, en conxunto coa continuación da Rúa de 
Pacios, ten unha lonxitude total menor de 300 metros, e posteriormente continúa como camiños 
entre fincas. É unha vía que principalmente serve para dar acceso a estas fincas de explotación 
agrícola. Sen embargo, no paso polo núcleo de Pacios aparecen varias vivendas, polo que pode 
considerarse un segundo eixo do núcleo. A súa sección varía de dimensión, materialidade e ca-
rácter a cada tramo da rúa, dende a urbanidade más construída da parte baixa ata a dispersión 
difusa da parte máis alta. O ámbito de actuación do anteproxecto só recolle unha lonxitude de 100 
metros desta rúa, tramo no que se concentran a gran maioría das edificacións. 

No primeiro tramo, na parte máis baixa dende o entronque coa Rúa do Muíño, a rúa ten un 
carril central de asfalto cunha banda de terra e vexetación no lado dereito e un rego canalizado 
en superficie no lado esquerdo.

A 25 metros aparece o entronque coa Rúa de Pacios, un espazo no que os límites non es-
tán aliñados coa rúa senón que se abren e conforman un baleiro cun gran potencial como espazo 
público dentro do núcleo. A maioría da superficie deste tramo é terra e vexetación, co carril de 
asfalto que o cruza e con rochas de gran dimensión no entronque.

A continuación, o resto da rúa ten unha sección constante aproximada de 3,5 metros, dan-
do acceso a vivendas e fincas, con pavimento de asfalto e bordos de terra. Hai tres luminarias en 
parede cada 25 metros.

En resumo, Pacios é un espazo de carácter tradicional, similar a tantos outros núcleos 
do concello de Paradela, con construcións de tipoloxías rexionais: Vivendas, galpóns, hórreos, 
peches e taludes; e con materiais autóctonos de produción próxima. O espazo público ten escala 
humana, sendo trazos antigos que non tiñan dimensión para o automóbil, e que na actualidade 
os medios de transporte e as persoas teñen que compartir o espazo. Un espazo fortemente deli-
mitado polos peches das propiedades privadas, e carente de equipamentos urbanos como ilumi-
nación e mobiliario, pero que sen embargo é un espazo público apropiado pola poboación local, 
autora das transformacións necesarias para continuala súa funcionalidade como infraestructura 
para a produción económica local. 

A excepción que supón este lugar dentro do contexto de núcleos tradicionais de Paradela 
é a súa inmediatez coa urbanidade máis desenvolvida da vila céntrica, produto do trazado da vía 
que hoxe é a estrada autonómica LU-633. Consecuentemente, aparecen certos elementos que 
poden considerarse “da modernidade” que en maior ou menor medida conviven en harmonía 
coas preexistencias do lugar. Dende a contemporaneidade, temos a responsabilidade de intervir 
nestes espazos con sensibilidade e comprensión da historia e a cultura local. 
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Plano do anteproxecto
Fonte: elaboración propia
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2.3 Descrición da proposta

A intervención arquitectónica que se propón para este ámbito consta da substitución de pa-
vimentos e de engadir iluminación e mobiliario urbano, de forma que resulte nun espazo público 
compartido, axeitado coa construción tradicional e con elementos de clave contemporánea capaz 
de renovar e revalorizar o núcleo. Deséñase unha ordenación onde se fomenta a mobilidade 
peonil, dende o atractivo do lugar e a escala humana, con puntos de encontro que faciliten as 
relacións sociais no espazo público,

Para o deseño dos novos elementos construídos estúdase a tradición rexional de constru-
ción de rúas, os materiais e as tipoloxías, e valorase a súa viabilidade para o uso requirido no ám-
bito, tendo en conta as intensidades tanto peonís como motorizados en relación ó uso do espazo. 

3. Memoria constructiva

En canto a materialidade, a proposta recorre a materiais duradeiros de baixo mantemento 
sen renunciar á calidade ambiental.  As solucións contempladas adáptanse ás características do 
entorno atendendo aos criterios establecidos na “Guía Básica de Espacios públicos y Movilidad 
Amable” elaborada por Fernando Nebot Beltrán. Tamén se tivo en conta a “Guía de boas prác-
ticas en intervencións en espazos públicos” e a “Guía de boas prácticas para as actuación nos 
camiños de Santiago” elaboradas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da 
Xunta de Galicia.

Praza do Campo

Rúa da Escola Vella

Rúa de Pacios

Fotomontaxe do estado reformado da Rúa 
de Pacios
Fonte: elaboración propia

Sección do anteproxecto do entorno da Pra-
za do Campo
Fonte: elaboración propia 

Sección do anteproxecto da rúa da Escola 
Vella
Fonte: elaboración propia

Sección do anteproxecto da Rúa de Pacios
Fonte: elaboración propia

ANEXO II. ANTEPROXECTO DE INTERVENCIÓN EN PACIOS
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3.1  Pavimentos

Para a pavimentación das rúas, utilizase unha selección de pedras dispoñibles na rexión e 
presentes na arquitectura tradicional. A xeoloxía predominante da zona distingue entre as seguin-
tes pedras: Xisto, lousa de pizarra, cuarcitas e granodioritas, cun alto grado de metamorfismo. 
En canto a tipoloxía, distínguese dúas situacións de partida; o solo con intensidade motorizada 
e sen ela, e propóñese unha solución construtiva para cada unha destas situacións, con certa 
ambigüidade na xerarquía do espazo público.

A solución construtiva máis xeralizada é a do pavimento de pedra de xisto irregular 
en chapacuña en tons variados. Elíxese pola súa alta calidade estética, alta durabilidade, bo 
comportamento antiesvarante e bo envexecemento. Ten unha alta capacidade de integración cos 
límites irregulares do plano horizontal, que é unha situación que dáse en moitos puntos concretos 
do ámbito. Nas contornas das rúas aparecen rochas, ás veces de gran dimensión, e ante este 
condicionante propóñese manter visible todas as rochas na medida en que sexa posible executar 
o pavimento e que a rúa sexa utilizable sen perigo. Outra vantaxe desta solución construtiva é a 
súa permeabilidade, tanto para o desaugue como para a aparición heteroxénea de vexetación, 
podendo conformar así un bordo que non sexa tan duro como sería unha solución puramente de 
pedra contra los límites das edificacións. Por tanto, en canto a mantemento, evitarase a elimina-
ción desta vexetación espontánea e musgos. 

Outra solución proposta para a situación de maior intensidade motorizada é a do adoquín 
irregular de granito silvestre moreno, de aproximadamente 10x10x10 cm, pola súa maior dura-
bilidade pero similar integración. Esta solución estará soamente presente na Rúa da Escola Vella, 
onde prevese a posible circulación de maquinaria pesada relacionada coa produción agrícola 
presente ó final desta vía. Ven a substituír o trazado da presente pista de asfalto, cunha sección 
de largo constante de 2,4 metros e cun bordo irregular de pezas da mesma pedra de granito de 
maior dimensión, que complementa a sección para aumentala a un largo variable entre 2,8 a 3,5 
metros. 

Na situación na que o largo total da rúa supere o largo da calzada de adoquín, utilizarase o 
pavimento de pedra de xisto irregular en chapacuña para formar un límite más brando e integrado 
coa contornas irregulares do solo. 

Un terceiro tipo de pavimento aparece na Rúa do Muíño onde a carón da calzada, en pla-
taforma única, disporase dunha beirarrúa de lousa de granito de e=10cm sobre unha cama de 
morteiro de 5cm e unha base de formigón en masa HM-25 de 15cm.

Outro elemento construtivo proposto para as rúas serán as canles en superficie para regos 
e augas pluviais. Existe nun pequeno tramo da Rúa da Escola Vella un rego permanente dun 
manancial próximo, que discorre por un lateral xunto a un muro de pedra. Por outro lado, na Rúa 
de Pacios fórmase unha pendente cara un lateral para o discorro das augas pluviais en superficie 
xunto os muros e as vivendas. Para estas situacións, formaranse coa mesma solución construtiva 
unhas canles en superficie con pezas prefabricadas de formigón con bordos de pezas irre-
gulares de granito dispostas da mesma forma que nos bordos da calzada de adoquín.

Pavimento de pedra de xisto irregular en 
chapacuña en tons variados

Adoquín irregular de granito

Granito silvestre moreno

Imaxe do pavimento de pedra de xisto.

Imaxe do pavimento de adoquín irregular.

Imaxe do granito silvestre moreno
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Para bordos e xuntas entre pavimentos, utilizaranse pezas de granito de diferentes dimen-
sións segundo especificación do proxecto.

3.2    Mobiliario

Propóñense poucas pezas de mobiliario urbano, debido á reducida sección e reducido 
tránsito destas rúas, e aparecen bancos principalmente en espazos máis abertos onde se poidan 
configurar lugares de encontro, ó redor da antiga Casa do Concello. Disporanse papeleiras xunto 
a estes espazos onde poida darse máis estancia. Os bancos serían pezas lonxitudinais de pedra 
maciza con asiento e respaldo de madeira.

3.3    Iluminación, servizos e reposicións

É necesario aumentar a presencia de iluminación urbana no ámbito, no que nalgúns tra-
mos carece completamente dela. Escóllense dous tipos de luminarias axeitadas para cada situa-
ción, sendo a primeira e máis xeral a iluminación das rúas en escala humana, e a segunda e máis 
específica a iluminación da praza e o fronte da antiga Casa do Concello.

Para a primeira das situacións, de forma xeral, as rúas ilumínanse con luminarias LED 
sobre balizas de aceiro negro de 50cm, de sección rectangular cada 8 metros, de temperatura 
de cor cálida de 2700 Kelvin e iluminación indirecta. Disporanse sobre dados de cimentación de 
formigón baixo o pavimento de xisto en chapacuña, quedando este pavimento en contacto directo 
coa columna das luminarias.

Na segunda situación, a Praza do Campo, propóñense dúas luminarias LED dobres en 
báculo sobre columna de aceiro negro de 500cm, de sección rectangular e temperatura de 
cor cálida de 3000 Kelvin, xunto as árbores existentes no fronte da antiga Casa do Concello, ilu-
minando por unha parte a Rúa do Muíño e por outra o edificio e o seu espazo exterior: a terraza 
elevada coa superficie vexetal.

Para o cálculo da potencia adecuada será preciso facer un estudo de iluminación na fase 
de proxecto.

Está prevista a reparación e posta a cota das arquetas afectadas e sumidoiros. Neste an-
teproxecto non se prevé ningunha actuación nos servicios do subsolo por carecer de información 
suficiente e superar o alcance de este anteproxecto. No caso de que se quixesen facer modifi-
cacións, sería necesario facer unha valoración do estado previo e un proxecto complementario.

Luminaria dobre sobre columna rectangular

Baliza con iluminación indirecta

Banco de pedra con asiento de madeira

Imaxe da baliza con iluminación indirecta

Imaxe da luminaria

Imaxe do banco de pedra

Detalle do pavimento da Rúa da Escola Vella
Fonte: elaboración propia
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4. ORZAMENTO TOTAL

Atendendo á natureza do programa demandado e valorado asemade o custo das obras ne-
cesarias realizouse o presuposto de execución material, o cal ascende á cantidade de 129.876,95€ 
segundo orzamento que se incorpora ó presente anteproxecto.

 
Código  Nome da partida de obra Cantidade Precio unitario  Total partida 

ORZAMENTO 
CAPÍTULO 01 ACTUACIÓNS PREVIAS                                               4.274,49 € 
01.01         Demolición pavimento asfáltico c/mart+compr            240,92 m2 3,79 €/m2 913,09 € 
01.02 Demolición pavimento de adoquín c/mart+compr                                 102,85 m2 3,79 €/m2 389,80 € 
01.03 Demolición pavimento de formigón c/mart+compr                                 332,35 m2 3,79 €/m2 1.259,61 € 
01.04 Posta a cota e adaptación de arquetas e sumidoiros    9 Ud 48,83 €/Ud 439,47 € 
01.05 Posta a cota e adaptación de arquetas e sumidoiros con tapas pavimentables 2 Ud 116,99 €/Ud 233,98 € 

01.06 Transporte con camión 14 m3 a 56Km                                   202,84 m3 5,12 €/m3 1.038,54 € 
CAPÍTULO 02 INSTALACIÓNS                                           34.974,49 € 
02.01         Canalización de cableado                   220,18 m 8,25 €/m 1.816,49 € 
02.02         Dado cimentación para columna                29 Ud 36,88 €/Ud 1.069,52 € 
02.03    Desmontaxe de luminaria existente                        4 Ud 103,43 €/Ud 413,72 € 
02.04 Luminaria LED en baliza de aceiro 700mm 27 Ud 766,22 €/Ud 20.687,94 € 
02.05 Luminaria LED dobre en báculo sobre columna de aceiro 6000mm 2 Ud 2169,89 €/Ud 4.339,78 € 
02.06 Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 tub                                220,18 m 6,29 €/m 1.384,93 € 
02.07 Sumidoiro de calzada                 2 Ud 128,06 €/Ud 256,12 € 
02.08 Canle de formigón para augas pluviais                     160,50 m 31,19 €/m 5.006,00 € 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                               78.154,95 € 
03.01  PAVIMENTACIÓN DE XISTO EN CHAPACUÑA 
03.01.01 Base de zahorra 935,75 m2 4,15 €/m2 3.883,36 € 

03.01.02 Pavimento de xisto en chapacuña sobre area 935,75 m2 55,86 €/m2 52.271,00 € 

  56.154,36 € 

03.02  PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE GRANITO SILVESTRE MORENO 10x10x10 CM                   

03.03.01 Base pavimento HM-20 15cm 240,92 m2 15,62 €/m2 3.763,17 € 

03.03.02    Pavimento de adoquín de granito 10x10x10 sobre 5cm de morteiro e area 240,92 m2 45,71 €/m2 11.012,45 € 

  14.775,62 € 

03.03 PAVIMENTACIÓN DE LOUSA DE GRANITO SILVESTRE MORENO e=10cm 

03.03.01 Base pavimento HM-20 15cm 64,41 m2 15,62 €/m2 1.006,08 € 

03.03.02 Pavimento de lousa de granito 60x30x10 sobre 5cm de morteiro e area 64,41 m2 56,29 €/m2 3.625,64 € 

  4.631,72 € 

03.04        Bordo de pedra de granito 30x15 44,08 m 48,68 €/m 2.145,81 € 

03.05 Bordo de pedra de granito 12x20 14,56 m 30,73 €/m 447,43 € 

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO                                                       4.867,53 € 

04.01 Mobiliario Urbano 

04.01.01 Banco de granito macizo con asiento de madeira 1700 mm 4 Ud 868,51 €/Ud 3.474,04 € 

04.01.02 Papeleira de aceiro zincado 4 Ud 252,99 €/Ud 1.011,96 € 

04.02 Sinalización 

04.02.01      Sinal de prohibición/obriga Ø 60 cm                             1 Ud 103,15 €/Ud 103,15 € 

04.02.02     Sinal informativa reflectante EG 60x60cm                                1 Ud 151,00 €/Ud 151,00 € 

04.02.03   Recolocación sinal existente 2 Ud 63,69 €/Ud 127,38 € 

CAPÍTULO 05 XARDINERÍA                                                 2.012,71 € 

05.01       Extendido terra vexetal  50,18 m3 20,84 €/m3 1.045,75 € 

05.02 Césped Agrostis estoloníf <1500 m2  60,12 m2 2,17 €/m2 130,46 € 

05.03 Plantación de arbustos en macizo 50,18 m2 16,67 €/m2 836,50 € 

CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAÚDE                                               2.485,68 € 

06.01 Seguridade e saúde 1 Ud 2485,68 €/Ud 2.485,68 € 

CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                                  1.864,26 € 

07.01 Xestión de residuos 1 Ud 1864,26 €/Ud 1.864,26 € 

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE                                           1.242,84 € 

08.01 Control de calidade 1 Ud 1242,84 €/Ud 1.242,84 € 

  

Orzamento de execución material   129.876,95 € 

Gastos xerais (13%)   16.884,00 € 

Beneficio industrial (6%)   7.792,62 € 

      

TOTAL OBRA BASE   154.553,58 € 

  IVA (21%)   32.456,25 € 

 
 
A suma total tras considerar os gastos xerais, beneficio industrial e IVA do 21% ascende a 187.009,83 €. 
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Anteproxecto na Estrada autonómica LU-633: Humanización do núcleo urbano 
e medidas de calmado de tráfico e seguridade para os peóns

1. Memoria urbanística

O Concello de Paradela conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitiva-
mente pola Consellería de Ordenación do Territorio con data 10 de abril de 2007. De acordo coa 
ordenación prevista no P.X.O.M., o ámbito da actuación forma está clasificado como “Conxunto 
Urbano”.

Sen embargo, a estrada na que se pretende intervir é de titularidade autonómica. No pre-
sente P.M.S. aparece recollida a medida OP.3.11.1 “Solicitude á Xunta de Galicia a transferencia 
ao Concello da LU633 ao seu paso polo núcleo de Paradela”, e será preciso completar esta 
cesión previo á intervención neste ámbito. Trataríase dunha cesión condicionada, onde ambas 
partes poderían chegar a un acordo para establecer as condicións nas que se efectuaría.

As obras previstas teñen a consideración de obras de conservación e reforma dos viarios 
e dos espazos públicos existentes, sen que se prevea ningún tipo de edificación.

2. Memoria descritiva

2.1 Descrición xeral do proxecto

A proposta relativa á mellora deste espazo de 4.186,86 m2 atópase recollida no presente 
Plan nA proposta relativa á mellora deste espazo de 4.186,86 m2 atópase recollida no presente 
Plan nas Medidas OP.2.5.1 “Realización de proxectos de humanización no núcleo urbano” e 
OP.3.9.2 “Medidas de calmado de tráfico e seguridade para os peóns”, dentro dos Eixos “2. Mode-
lo de prioridade peonil no núcleo urbano” e “3. Redución do impacto do vehículo” respectivamente. 
As Liñas Estratéxicas corresponden coas LA.5 “Fomento e mellora dos desprazamentos peonís” 
e LA.9 “Mellora da seguridade viaria e integración entre a rede viaria dos núcleos poboacionais”.

De acordo con estes obxectivos propóñense as actuación indicadas a continuación, co cri-
terio de garantir a accesibilidade universal e mellora da calidade urbana e ambiental, dotando de 
áreas dunha maior seguridade para os peón e que permita xestionar a convivencia dos diferentes 
modos de transporte.

O proxecto afecta á Estrada Autonómica LU-633 no tramo que percorre o núcleo urbano 
de Paradela, nunha extensión lineal de aproximadamente 250 metros, dende a Praza ó norte e 
o núcleo de Pacios ó sur. No seu percorrido danse catro entronques: O primeiro ó norte coa Rúa 
Manuel Creste e a Rúa do Toural, o seguinte coa Rúa Lamacoba, o terceiro coa Rúa de Pacios e 
finalmente coa Rúa do Muíño. 

Plano de aliñacións e rasantes
Fonte: PXOM Paradela
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Localización do ámbito de intervención
Fonte: elaboración propia

Plano de ordenación do núcleo de Paradela
Fonte: PXOM Paradela
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2.2 Situación actual do ámbito e necesidades a satisfacer

Para facilitar o análise, dividirase o ámbito en tres tramos entre cada par de entronques.

2.2.1 Da Praza á Rúa Lamacoba

Este primeiro tramo corresponde a área máis norte do ámbito de proxecto. Aparecen sete 
edificacións de vivenda unifamiliar de baixo +1 planta, dous delas con comercio en planta baixa, 
e peches de fincas con pronunciados desniveis.

O entronque xunto á Praza é de gran dimensión, con ata catro carrís de circulación que 
saen ó oeste como parte do acceso a unha nave, e máis de 12 metros de calzada cara o leste. 
A estrada ten unha sección de vía de 16 metros dos cales un largo de 12 metros son dedicados 
ó automóbil en dous carrís de circulación e dos liñas de estacionamento en paralelo. O resto do 
largo está dedicado ó peón, con beirarrúas de dous metros que ocasionalmente estréitanse pola 
existencia de elementos construídos fóra da aliñación das fachadas, como escaleiras, ramplas 
ou xardineiras. Os pavimentos son de asfalto na calzada e de baldosa hidráulica nas beirarrúas, 
con bordos de formigón. Estes elementos atópanse nun estado deficiente de conservación. A 
iluminación urbana é mediante farolas de gran altura en báculo con luminarias LED e columnas 
de aceiro, e están dispostas a tresbolillo cada 25 metros alternos e 50 metros no mesmo lado. 
Aparecen elementos como papeleiras, colectores de residuos sólidos urbanos e bolardos. A único 
elemento vexetal da vía pública dáse no entronque co Camino Pacios B, onde hai unha árbore. 
Sen embargo, en propiedades privadas cara a rúa aparece máis vexetación, en fincas con cés-
pede, hortas, arbustos e árbores.

Neste tramo hai dous supermercados, polo que é previsible certa demanda de estaciona-
mento e zonas de carga e descarga.

2.2.2 Da Rúa Lamacoba á Rúa de Pacios. 

Neste segundo tramo está presente a maior densidade edificada, cunha tipoloxía de vi-
venda identificable de baixo +1 planta, algunhas das plantas baixas dedicadas a local comercial. 
Como peculiaridade deste tramo, a aliñación das fachadas da marxe leste está retranqueada do 
límite da propiedade, de maneira que a fronte das vivendas teñen un espazo de rúa de propieda-
de privada, con solucións construtivas heteroxéneas, mesturas de pavimentos e peches duros ou 
brandos como muros e arbustos. Na banda oeste hai unha vivenda fóra da aliñación, que obriga 
a un quebro do trazado da beirarrúa. Da mesma maneira, o entronque coa Rúa de Pacios obriga 
ó quebro xa que a pendente de subida comeza más preto da calzada.

 A sección total da vía é variable, entre os 16,0 ata os 19,8 metros contando o solo de 
titularidade privada. O largo da calzada é de 12 metros con dous carrís de circulación e dúas 
liñas de estacionamento en paralelo. Os materiais e elementos urbanos son os mesmos que no 
primeiro tramo.

Imaxe do Tramo 1
Fonte: elaboración propia 

Imaxe do Tramo 2
Fonte: elaboración propia

Imaxe do Tramo 3
Fonte: elaboración propia
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2.2.3 Da Rúa de Pacios á Rúa do Muíño.

Este ultimo tramo, ó sur do ámbito, ten a menor cantidade de vivendas. No lado oeste 
atópase a traseira do núcleo de Pacios, coas súas construcións tradicionais e galpóns de for-
migón, todo isto elevado sobre unha ladeira a máis de 2 metros do nivel da rúa. Máis próximo 
ó entronque coa Rúa de Pacios hai un parque/merendeiro con mesas, árbores e unha fonte, en 
construcións de lousa de xisto de boa calidade e varandas de aceiro con motivos do camiño de 
Santiago. Inmediatamente ó seu lado hai un muro de formigón de 2,5 metros baixo os galpóns, 
cun mural de temática da Ribeira Sacra nun estado de conservación mellorable. Máis ó sur, antes 
do entronque coa Rúa do Muíño, hai unha ladeira baleira baixo edificacións tradicionais de Pacios 
no que aparece vexetación espontánea e catro árbores, dous deles que precisan retirarse, con 
bancos de pedra ó pé da ladeira. Na banda leste hai vivendas de tipoloxías heteroxéneas, de 
baixo +1 planta no que se da unha situación similar ó TRAMO 2, con espazos fronte as vivendas 
de titularidade privada pero con peches que non permiten o paso de persoas alleas. Próximo o 
entronque coa Rúa do Muíño a aliñación está mais próxima á calzada, cun estreitamento da sec-
ción de vía ata os 12,3 metros no punto máis desfavorable, polo que a beirarrúa deixa de ter unha 
dimensión adecuada en termos de accesibilidade e adecuación á mobilidade peonil.

En resumo, a vía neste ámbito é de dimensións xenerosas, cunha excesiva superficie dedi-
cada ó vehículo, inda tendo beirarrúas que superan os 2 metros de largo. Hai demasiadas prazas 
de estacionamento, e unha carencia de elementos vexetais e mobiliario urbano que poidan dar 
un carácter máis amable ó espazo público. Por outro lado, á sección excesiva de calzada e a 
limitación actual da velocidade fai que sexa un itinerario perigoso para o peón e as mobilidades 
alternativas, polo que é necesario outros tipos de actuacións de calmado de tráfico.

2.3 Descrición da proposta

A intervención que se propón neste ámbito consta da redución da superficie dedicada ó 
vehículo para gañala como espazo peonil e, principalmente, espazo verde. Inclúese na medida 
de humanización da rúa, xerando un ambiente máis amable con sombras, lugares de encontro 
e estancia. Un itinerario que promova a mobilidade peonil e ciclable, á vez que manter e poten-
ciar unha idiosincrasia de apropiación do espazo público por parte dos cidadáns, con áreas que 
poidan ser suxeito de transformación de iniciativas individuais como colectivas. Tense en conta a 
normativa vixente en materia de accesibilidade no espazo público -tanto a lei devandita coma o 
Decreto 35/2000 do 28 de Xaneiro polo que se desenvolve a Lei de Accesibilidade de Galicia- que 
define as súas características distinguindo entre percorridos totalmente adaptados e percorridos 
practicables. As principais características son as seguintes: 

- Largura mínima libre obstáculos: 1.80m / 1.50m (puntual) 
- Altura libre de paso: 2.20 m. 
- Non presentarán chanzos illados 
- Pendente lonxitudinal máxima: 10% 
- Pendente transversal máxima: 2% 
- Os pavimentos serán duros, antiesvarantes e sen resaltes 
- Usaranse franxas de pavimento podo-táctil indicador de dirección e perigo no acceso a 

paso de peóns e escaleiras

Sección Tipo 1 da proposta
Fonte: elaboración propia

Sección Tipo 2 da proposta
Fonte: elaboración propia

Sección Tipo 3 da proposta
Fonte: elaboración propia
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3. Memoria Construtiva

En canto a materialidade, a proposta recorre a materiais duradeiros de baixo mantemento 
sen renunciar á calidade ambiental. 

As solucións contempladas adáptanse ás características do entorno atendendo aos cri-
terios establecidos na “Guía Básica de Espacios públicos y Movilidad Amable” elaborada por 
Fernando Nebot Beltrán. Tamén se tivo en conta a “Guía de boas prácticas en intervencións en 
espazos públicos” e a “Guía de boas prácticas para as actuación nos camiños de Santiago” ela-
boradas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia.

3.1 Pavimentos
Para a pavimentación das beirarrúas, utilizase unha selección de pedras dispoñibles na 

rexión e presentes na arquitectura tradicional. A xeoloxía predominante da zona distingue entre 
as seguintes pedras: Xisto, lousa de pizarra, cuarcitas e granodioritas, cun alto grado de meta-
morfismo. 

A solución construtiva da rúa é unha sección constante de calzada de pavimento asfáltico 
sobre a superficie existente, de 7 metros de largo, con pasos de peón elevados cada aproxima-
damente 50 metros e pinturas viarias renovadas. Estudarase a recolocación ou reemplazo das 
sinais viarias necesarias.

Nos laterais da calzada, dispóñense dúas bandas de superficie vexetal de 2,2 metros 
cada unha no caso xeral, e cando a sección da vía é máis pequena redúcense estas bandas a 0,9 
metros. Plántanse unha superficie de céspede, arbustos en macizo, e árbores de especie Falso 
Plátano cada unha distancia intercalada a tresbolillo de aproximadamente 12 metros, con certa 
variación na retícula para adaptarse a accesos a garaxes, pasos de peóns e instalacións urbanas 
Elíxese esta especie pola súa idoneidade nos ámbitos como os do presente proxecto. Admiten 
poda, a altura da copa permite pasar por debaixo con folgura, é caducifolia, produce sombras 
densas e é adecuado para o clima do lugar. Esta especie está presente de forma natural nas 
zonas montañosas de Lugo e Ourense.

Nas bandas de superficie vexetal, de forma intercalada e no mesmo largo de 2,2 metros, 
dispóñense prazas de estacionamento de vehículos sobre unha superficie de adoquín irregular 
de granito silvestre moreno, de aproximadamente 10x10x10 cm, separado da calzada cun 
bordo a ras de granito.

Nos laterais da sección de vía, xunto aos frontes de vivendas e peches, disponse a beira-
rrúa de lousa de granito silvestre moreno 60x30 de e=6cm sobre unha cama de morteiro de 
5cm e unha base de formigón en masa HM-25 de 15cm. O largo varía entre o mínimo esixido 
pola normativa de accesibilidade de 1,8m ata un largo ideal de 2,5 metros, segundo permitan as 
aliñacións. Nos accesos a fincas e garaxes, a lousa será de e=10cm para evitar roturas.

Pavimento de pedra de xisto irregular en 
chapacuña en tons variados

Adoquín irregular de granito

Granito silvestre moreno

Imaxe da foliaxe dunha árbore da especie 
Falso Plátano

Imaxe do pavimento de adoquín irregular

Imaxe do granito silvestre moreno

Imaxe do pavimento de pedra de xisto
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En pequenos tramos utilizarase un pavimento de pedra de xisto irregular en chapacuña 
en tons variados, sobre unha cama de area de 5cm e unha base de zahorra de 15cm.

Para bordos e xuntas entre pavimentos, utilizaranse pezas de granito de diferentes dimen-
sións segundo especificación do proxecto.

3.2 Mobiliario

Na lonxitude do ámbito en ambos lados da estrada, as beirarrúas teñen unha sección va-
riable, con zonas verdes que periodicamente poden crear baleiros e que con axuda do mobiliario 
urbano, poden delimitar pequenas zonas de estancia. A disposición de bancos, tanto lonxitudinais 
como individuais, sempre será en conxuntos que poidan xerar lugares de encontro. Disporanse 
papeleiras xunto a estes espazos onde poida darse máis estancia, e colocaranse contenedores 
de residuos sólidos urbanos ocultos con mamparas de madeira.

3.3 Iluminación, servizos e reposicións

Considérase conveniente reemplazar a iluminación urbana no ámbito, xa que actualmente 
hai luminarias altas e potentes dispostas moi separadas, propias da iluminación de estradas de 
ámbitos interurbanos. Para humanizar o ámbito e reducir a contaminación lumínica, é crucial 
diminuír a escala das luminarias e utilizar luces con menos potencia nunha maior densidade de 
puntos de luz. 

Escolleuse un tipo de luminaria dobre que separe a iluminación que precisa a estrada da 
iluminación que precisan as beirarrúas. Propóñense luminarias LED dobres en báculo sobre 
columna de aceiro negro de 600cm, de sección rectangular e temperatura de cor cálida de 
3000 Kelvin. Para o cálculo da potencia adecuada será preciso facer un estudo de iluminación na 
fase de proxecto.

Para o cálculo da potencia adecuada será preciso facer un estudo de iluminación na fase 
de proxecto.

Está prevista a reparación e posta a cota das arquetas afectadas e sumidoiros. Neste an-
teproxecto non se prevé ningunha actuación nos servicios do subsolo por carecer de información 
suficiente e superar o alcance de este anteproxecto. No caso de que se quixesen facer modifi-
cacións, sería necesario facer unha valoración do estado previo e un proxecto complementario.

Fotomontaxe do estado reformado da estra-
da

Imaxe dunha luminaria.

Detalle do pavimento da zona de estaciona-
mento
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4. ORZAMENTO TOTAL

Atendendo á natureza do programa demandado e valorado asemade o custo das obras ne-
cesarias realizouse o presuposto de execución material, o cal ascende á cantidade de 308.312,13€ 
segundo orzamento que se incorpora ó presente anteproxecto.

Código  Nome da partida de obra Cantidade Precio unitario  Total partida 

OBRA 

CAPÍTULO 01 ACTUACIÓNS PREVIAS                                               23.396,02 € 

01.01         Demolición pavimento asfáltico c/mart+compr            1121,65 m2 3,79 €/m2 4.251,05 € 

01.02 Demolición pavimento de baldosa hidráulica c/mart+compr                                 1238,27 m2 3,79 €/m2 4.693,04 € 

01.03 Posta a cota e adaptación de arquetas e sumidoiros       78 Ud 48,83 €/Ud 3.808,74 € 

01.04 Posta a cota e adaptación de arquetas e sumidoiros con tapas pavimentables 15 Ud 116,99 €/Ud 1.754,85 € 

01.05 Transporte con camión 14 m3 a 56Km                                   707,55 m3 5,12 €/m3 3.622,66 € 

01.06 Fresado cabezas do pavimento asfáltico existente 1828,36 m2 2,88 €/m2 5.265,68 € 

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓNS                                           62.274,41 € 

02.01         Canalización de cableado                   536,86 m 8,25 €/m 4.429,10 € 

02.02         Dado cimentación para columna                22 Ud 36,88 €/Ud 811,36 € 

02.03    Desmontaxe de luminaria existente                        11 Ud 103,43 €/Ud 1.137,73 € 

02.04 Luminaria LED dobre en báculo sobre columna de aceiro 6000mm 22 Ud 2249,99 €/Ud 49.499,78 € 

02.05 Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 tub                                536,86 m 6,29 €/m 3.376,85 € 

02.06 Sumidoiro sifónico arqueta 40X40X40 cm                           40 Ud 75,49 €/Ud 3.019,60 € 

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                               168.472,92 € 

03.01  PAVIMENTACIÓN DE XISTO EN CHAPACUÑA 

03.01.01 Base de zahorra 45,55 m2 4,15 €/m2 189,03 € 

03.01.02 Pavimento de xisto en chapacuña sobre area 45,55 m2 55,86 €/m2 2.544,42 € 

  2.733,46 € 

03.02  PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE GRANITO SILVESTRE MORENO 10x10x10 CM                   

03.03.01 Base pavimento HM-20 15cm 199,69 m2 15,62 €/m2 3.119,16 € 

03.03.02    Pavimento de adoquín de granito 10x10x10 sobre 5cm de morteiro e area 199,69 m2 45,71 €/m2 9.127,83 € 

  12.246,99 € 

03.03 PAVIMENTACIÓN DE LOUSA DE GRANITO SILVESTRE MORENO e=6cm 

03.03.01 Base pavimento HM-20 15cm 1282,22 m2 15,62 €/m2 20.028,28 € 

03.03.02 Pavimento de lousa de granito 60x30x6 sobre 5cm de morteiro e area 1282,22 m2 43,38 €/m2 55.622,70 € 

  75.650,98 € 

03.03 PAVIMENTACIÓN DE LOUSA DE GRANITO SILVESTRE MORENO e=10cm 

03.03.01 Base pavimento HM-20 15cm 165,15 m2 15,62 €/m2 2.579,64 € 

03.03.02 Pavimento de lousa de granito 60x30x10 sobre 5cm de morteiro e area 165,15 m2 56,29 €/m2 9.296,29 € 

  11.875,94 € 

03.07 PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO 

03.07.01 Rego de imprimación con emulsión bituminosa 1828,36 m2 ,56 €/m2 1.023,88 € 

03.07.02 Capa de rodadura 1828,36 m2 7,43 €/m2 13.584,71 € 

  14.608,60 € 

03.05 Pintura marcas viais 60,86 m2 11,82 €/m2 719,37 € 

03.06 Reductor - paso elevado 250,00 m2 45,41 €/m2 11.352,50 € 

03.07 Bordo de pedra de granito 12x20 803,01 m 30,73 €/m 24.676,50 € 

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO                                                       25.878,92 € 

04.01 Mobiliario Urbano 

04.01.01 Banco de madera con pés de aceiro, largo, 2300 mm 6 Ud 1175,68 €/Ud 7.054,08 € 

04.01.02 Banco de madera con pés de aceiro, individual 14 Ud 720,99 €/Ud 10.093,86 € 

04.01.03 Papeleira de acero zincado 12 Ud 252,99 €/Ud 3.035,88 € 

04.01.04 Panelado autoportante de madeira para zona de RSU 30,00 m2 83,89 €/m2 2.516,70 € 

04.02 Sinalización 

04.02.01      Sinal de prohibición/obriga Ø 60 cm                             10 Ud 103,15 €/Ud 1.031,50 € 

04.02.02     Sinal informativa reflectante EG 60x60cm                                10 Ud 151,00 €/Ud 1.510,00 € 

04.02.03   Recolocación sinal existente 10 Ud 63,69 €/Ud 636,90 € 

CAPÍTULO 05 XARDINERÍA                                                 15.013,26 € 

05.01       Extendido terra vexetal 217,41 m3 20,84 €/m3 4.530,82 € 

05.02 Césped Agrostis estoloníf <1500 m2  434,80 m2 2,17 €/m2 943,52 € 

05.03 Falso plátano (Acer pseudoplatanus) 30/35 cm per rt. 20 Ud 205,34 €/Ud 4.106,80 € 

05.04 Plantación de arbustos en macizo 315,58 m2 16,67 €/m2 5.260,72 € 

05.05 Sistema tutor en madeira de pino e cinta textel 1m 20 Ud 8,57 €/Ud 171,40 € 

CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAÚDE                                               5.900,71 € 

06.01 Seguridade e saúde 1 Ud 5900,71 €/Ud 5.900,71 € 

CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                                  4.425,53 € 

07.01 Xestión de residuos 1 Ud 4425,53 €/Ud 4.425,53 € 

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE                                           2.950,36 € 

08.01 Control de calidade 1 Ud 2950,36 €/Ud 2.950,36 € 

  

Orzamento de execución material   308.312,13 € 

Gastos xerais (13%)   40.080,58 € 

Beneficio industrial (6%)   18.498,73 € 

      

TOTAL OBRA BASE   366.891,43 
€ 

  IVA (21%)   77.047,20 € 

 
 
A suma total tras considerar os gastos xerais, beneficio industrial e IVA do 21% ascende a 443.938,63 €. 
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PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN PARADELAIV.4

Anteproxecto de humanización da Praza Manuel Fraga

1. Memoria urbanística

O Concello de Paradela conta cun Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitiva-
mente pola Consellería de Ordenación do Territorio con data 10 de abril de 2007. De acordo coa 
ordenación prevista no P.X.O.M., o ámbito da actuación forma está clasificado como “Conxunto 
Urbano”.

As obras previstas teñen a consideración de obras de conservación e reforma dos viarios 
e dos espazos públicos existentes, sen que se prevea ningún tipo de edificación.

2. Memoria descritiva

2.1 Descrición xeral do proxecto

A proposta relativa á mellora desde espazo de 7.076,19 m2 atópase recollida no presente 
Plan nas Medidas OP.2.6.1 “Humanización e mellora na Praza Manuel Fraga (antiga Praza da 
Feira) e a súa contorna” e OP.2.5.1 “Realización de proxectos de humanización no núcleo ur-
bano”, dentro do Eixo 2 “Modelo de prioridade peonil no núcleo urbano”. As Liñas Estratéxicas 
corresponden coas LA.6 “Mellora da accesibilidade aos centros atractores”  LA.5 “Fomento e 
mellora dos desprazamentos peonís”.

Da mesma forma, afectará á xerarquía das rúas e os seus sentidos de circulación segun-
do a medida OP.3.11.2 “Xerarquización e racionalización da rede viaria municipal de Paradela”, 
dentro do Eixo “3. Redución do impacto do vehículo”. A liña estratéxica corresponde coa LA.11 
“Racionalización e xerarquización da rede viaria”. 

De acordo con estes obxectivos propóñense as actuación indicadas a continuación, co cri-
terio de garantir a accesibilidade universal e mellora da calidade urbana e ambiental, dotando de 
áreas dunha maior seguridade para os peón e que permita xestionar a convivencia dos diferentes 
modos de transporte.

O proxecto afecta á Praza Manuel Fraga e a Rúa Manuel Creste cos seus entronques coas 
rúas lindeiras, excepto no encontro coa Estrada Autonómica LU-633, que precisa dun proxecto 
a parte que contemple a cesión da vía ó concello e, polo tanto, só se propón intervir na beirarrúa 
que inclúe o ámbito. 

Plano de aliñacións e rasantes
Fonte: PXOM Paradela
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Localización do ámbito de intervención
Fonte: elaboración propia

Plano de ordenación do entorno de Paradela
Fonte: PXOM Paradela

ANEXO IV. ANTEPROXECTO NA PRAZA MANUEL FRAGA
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2.2 Situación actual do ámbito e necesidades a satisfacer

O ámbito de actuación é un espazo aberto de grandes dimensión, delimitado por edifica-
cións de baixa altura (planta baixa +1) que son tanto vivendas como naves e locais. Nas frontes 
dos edificios hai beirarrúas de largo suficiente e rúas de asfalto de enormes dimensións, tendo en 
conta o baixo número de vehículos que as percorren cada día. Hai espazos de estacionamento 
sen delimitar, entendendo que pódese estacionar libremente en calquera das bandas da rúa. 

No centro da hai tres áreas diferenciadas. Ó leste hai unha extensa superficie horizontal en 
terraplén. No centro hai un parque con vexetación abundante; e no oeste, cara a estrada autonó-
mica, hai tres edificios: dúas vivendas unifamiliares de pedra e un equipamento público: O centro 
socio cultural Manuel Rodríguez López.

Por facilidade da análise divídese o ámbito en catro áreas. As frontes Norte, Oeste e Sur; 
e o espazo central.

2.2.1 Fronte norte

Nesta primeira área hai edificacións de gran dimensión, aínda que a altura de cornixa non 
supera en ningún momento os 8 metros. Son construcións mixtas con vivenda na planta alta e 
locais e almacéns na planta baixa. Tamén hai una construción pechada que é un garaxe privado. 
Os edificios só están aliñados contra o límite da propiedade nas tres primeiras parcelas más 
próximas á estrada autonómica. O resto están retranqueadas e teñen peches da propiedade con 
diferentes tipos construtivos. Entre as edificacións, hai solares baleiros e fincas. Deste conxunto 
de edificacións, cabe mencionar uns almacéns de materiais de construción que ocupan unha 
gran superficie, mais precisan de acceso con transporte pesado. 

A beirarrúa ten un largo variable que vai dende os 1,75 metros ata os 2,50 metros, aínda 
que o itinerario non é accesible debido a un obstáculo presente fronte o edificio xunto a estrada 
autonómica: Unha plataforma elevada con escaleiras para dar acceso á planta baixa deste edi-
ficio. A construción destas beirarrúas é de baldosa hidráulica con bordos de formigón, e atópase 
nun estado de conservación deficiente. 

A calzada é de dobre sentido de circulación con un largo de 7,20 metros no punto máis 
desfavorable ata un máximo de 7,80 metros. Non hai marcas viarias nin sinalización, e o estacio-
namento é libre. O asfalto presenta certo deterioro. A rúa nesta fronte ten unha pendente máxima 
do 5%.

As luminarias son en brazo suxeitas ás paredes e ós postes da rede eléctrica, a unha altura 
aproximada de 8 metros.

2.2.2 Fronte leste

Nesta fronte aparecen vivendas de tipoloxía tradicional de composición de tres ocos re-
gulares, en baixo + 1 planta. Unha fronte policromada coa peculiaridade de ter diante delas un 
espazo público de xardíns e escaleiras, complementado con mobiliario e macetas dispostas polos 

Imaxe da rúa na fronte norte
Fonte: elaboración propia 
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mesmos veciños. Este beirarrúa ten un largo de 3,50 metros, e escalona unha rúa que ten unha 
pronunciada pendente de ata o 11%. Os pavimentos son heteroxéneos e parcialmente autocons-
truidos, con baldosas hidráulicas e formigón. Outros elementos construídos tamén son heteroxé-
neos, como as escaleiras ou os alcorques. A vexetación das xardiñeiras é diversa, dende setos e 
arbustos pequenos ata árbores de 3 metros de copa de diferentes especies. 

A calzada é de dobre sentido de circulación con un largo de 7,80 metros e o pavimento 
asfáltico presenta certo deterioro.

As luminarias están dispostas na mesma forma que na ÁREA 1, suxeitas nas frontes das 
vivendas a uns 8 metros de altura.

2.2.3 Fronte sur

A esta rúa soamente dan tres edificios, dúas vivendas de baixo + 1 planta e unha nave. 
O resto da fronte son peches ás propiedades: frontes cegas, fincas ou solares baleiros. Tamén 
aparece un acceso a unha vivenda que se atopa nunha segunda liña da rúa. A pendente desta rúa 
é lixeiramente pronunciada, polo que nas frontes dos edificios hai solucións para acceder a cota: 
plataformas e escaleiras que invaden a beirarrúa e interrompen o itinerario accesible. Excepto 
nestes estreitamentos de ata 1,1 metros, a beirarrúa ten un largo que vai dende os 2,6 ata os 3,2 
metros. 

A calzada é de largo moi variable, tendo un lado continuo contra a beirarrúa ó sur pero o 
límite ó norte é quebrado, contra edificios, parque muros que hai no centro da praza. O largo vai 
dende os 6,2 metros no punto máis estreito ata superar os 20 metros na parte máis ampla, onde 
se utiliza como aparcadoiro de vehículos e autobuses. Ten marcas viarias que debuxan dous 
carrís en dobre sentido de circulación máis dúas liñas de aparcadoiro: En paralelo ó sur e en 
batería ó norte. 

Non hai ningún elemento de vexetación, a excepción de macetas dos veciños que as 
colocan na beirarrúa e en plataformas elevadas. As luminarias son as mesmas que no resto das 
frontes da praza: dispostas sobre edificios ou postes, en báculo, a uns 8 metros de altura. 

ANEXO IV. ANTEPROXECTO NA PRAZA MANUEL FRAGA

Imaxe da beirarrúa na fronte leste
Fonte: elaboración propia 

Imaxe da rúa na fronte sur
Fonte: elaboración propia 
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2.2.4 Espazo central

No centro da praza, rodeado pola calzada que da circulación perimetral, atópase o espazo 
máis propiamente peonil, un espazo fragmentado en diferentes elementos. Un primeiro fragmen-
to é o máis achegado á estrada autonómica, con dúas vivendas pedra tipoloxía tradicional de 
baixo + 1 planta, construídas en pedra. Atópanse rodeadas de asfalto ó norte e ó leste, un xardín 
vexetal ó oeste con árbores pequenas (Thuja occidentalis), con beirarrúa cara á estrada e unha 
parada de autobús; e beirarrúa ó sur cunha árbore nun alcorque rectangular. Esta beirarrúa ten 
dous metros de largo, e está construída con baldosa hidráulica. Máis achegado ó centro, está o 
Centro socio cultural Manuel Rodriguez, un edificio de pedra e formigón de 10 metros de altura de 
cornixa, coa fronte ó sur e elevado sobre unha plataforma na que aparecen ramplas e escaleiras 
que salvan unha altura máxima de 2 metros. A plataforma ten muros de pedra en pezas irregula-
res de xisto e varandas de aceiro. O pavimento é de pedra caliza. O maior problema desta plata-
forma é que non cumpre coa actual norma de accesibilidade, con tramos de rampla que teñen un 
largo insuficiente e pendentes excesivas.

Inmediatamente ó leste comeza un parque cunha vexetación abundante, con árbores va-
riadas de folla caduca de gran porte, xunto con plátanos de sombra con podas trasmochadas. A 
superficie verde fragméntase con camiños de pedra e formigón, con pezas irregulares de lousa 
de xisto, e os bordos son de pedra irregular, formigón con pezas rectas, ou sen bordo (superficies 
á mesma cota). Nalgúns tramos aparecen muros de xisto de baixa altura, entre 40 e 60 centíme-
tros e unha fonte de auga en pedra. Hai merendeiros de pedra (conxuntos de dous bancos mais 
unha mesa, de 180 cm de lonxitude) e bancos de pedra nas zonas verdes, en illas de pavimento 
de formigón. Neste parque, a iluminación é con luminarias de estilo historicista en aceiro de 3 
metros de altura, nun estado deficiente de conservación.

No fragmento máis ó leste do espazo central da praza está unha gran superficie horizontal 
de formigón, a desmonte da topografía natural ó norte e a terraplén no sur, cos límites definidos 
por muros de formigón de contención de terras e varandas de tubo de aceiro. A superficie é de 
formigón continuo. Na esquina nor-leste hai unha grande agrupación de contedores de residuos 
sólidos urbanos. Os únicos elementos de vexetación son unhas árbores situadas na beirarrúa 
que percorre a rúa ó norte, encima do muro do desmonte.

Imaxe do parque do espazo central
Fonte: elaboración propia 

Imaxe do espazo central
Fonte: elaboración propia
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2.3 Descrición da proposta

A intervención que se propón neste ámbito consta da creación dunha praza axeitada para 
a escala da vila, nunha área de grandes dimensións relativo á baixa densidade edificada da 
contorna. Reducir a superficie dedicada ó vehículo para gañala como espazo peonil e incorporar 
máis vexetación. Tratarase de adecuar os espazos para permitir a flexibilidade de posibles usos, 
como a celebración de feiras, festas, concertos e eventos sociais; convivindo con funcións per-
manentes do lugar. Incorporarase un parque de xogos infantís integrado na arboreda e un servizo 
de aluguer de bicicletas. Manterase unha grande extensión horizontal no actual espazo central e 
no resto de sitios crearanse pequenas áreas fragmentadas á sombra das árbores con mobiliario 
urbano. Incrementarase considerablemente a superficie verde, integrando ás trazas actuais a 
unha nova composición sinuosa de parques e camiños.

A transformación máis disruptiva coa situación actual dáse respecto o tráfico de vehículos 
motorizados. O tramo que discorre pola fronte sur da praza pasará a ser unha rúa de prioridade 
peonil, con acceso restrinxido de vehículos para o acceso ós garaxes. No resto dos tramos, re-
dúcese a sección da calzada a 5,50 metros de largo, con dobre sentido de circulación e pasos de 
peóns elevados.

De forma complementaria, estúdase a posibilidade de reformar o acceso ó centro social 
para resolver a accesibilidade, cunha peza de rampla integrada en escaleiras e sen muros visi-
bles, que teña unha integración máis amable co entorno.  

Tense en conta a normativa vixente en materia de accesibilidade no espazo público -tanto 
a lei devandita coma o Decreto 35/2000 do 28 de Xaneiro polo que se desenvolve a Lei de Acce-
sibilidade de Galicia- que define as súas características distinguindo entre percorridos totalmente 
adaptados e percorridos practicables. As principais características son as seguintes: 

- Largura mínima libre obstáculos: 1.80m / 1.50m (puntual) 
- Altura libre de paso: 2.20 m. 
- Non presentarán chanzos illados 
- Pendente lonxitudinal máxima: 10% 
- Pendente transversal máxima: 2% 
- Os pavimentos serán duros, antiesvarantes e sen resaltes 
- Usaranse franxas de pavimento podo-táctil indicador de dirección e perigo no acceso a 

paso de peóns e escaleiras.

ANEXO IV. ANTEPROXECTO NA PRAZA MANUEL FRAGA

Fotomontaxe do estado reformado da praza
Fonte: elaboración propia 

Plano do anteproxecto
Fonte: elaboración propia 
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3. Memoria Construtiva

En cuestión de materialidade, a proposta recorre a materiais duradeiros de baixo mante-
mento sen renunciar á calidade ambiental. As solucións contempladas adáptanse ás característi-
cas do entorno atendendo aos criterios establecidos na “Guía Básica de Espacios públicos y Mo-
vilidad Amable” elaborada por Fernando Nebot Beltrán. Tamén se tivo en conta a “Guía de boas 
prácticas en intervencións en espazos públicos” e a “Guía de boas prácticas para as actuación 
nos camiños de Santiago” elaboradas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 
da Xunta de Galicia.

3.1 Pavimentos

Para a pavimentación das beirarrúas, utilízase unha selección de pedras dispoñibles na 
rexión e presentes na arquitectura tradicional. A xeoloxía predominante da zona distingue entre 
as seguintes pedras: Xisto, lousa de pizarra, cuarcitas e granodioritas, cun alto grado de meta-
morfismo. 

A solución construtiva das calzadas é unha sección constante de calzada de pavimento 
asfáltico sobre a superficie existente, de 5,5 metros de largo, con pasos de peóns elevados cada 
aproximadamente 60 metros e pinturas viarias renovadas. Estudarase a recolocación ou reem-
plazo das sinais viarias necesarias.

Na rúa da fronte norte, no lateral sur da calzada dispóñese unha banda de superficie vexe-
tal de 2,2 metros intercalado con prazas de aparcamento con pavimento de adoquín irregular de 
granito silvestre moreno, de aproximadamente 10x10x10 cm, separado da calzada cun bordo 
a ras, de pedra de granito.

As beirarrúas, polo xeral e segundo indicado nos planos do seguinte apartado, serán de 
lousa de granito silvestre moreno 60x30 de e=6cm sobre unha cama de morteiro e area de 5 
cm e unha base de formigón en masa de HM-25 de 15cm. O largo varía terá sempre un mínimo 
esixido pola normativa de accesibilidade de 1,8m. Nas zonas onde sexa previsible a circulación 
de vehículos, coma fragmentos de rúas elevadas ou accesos a garaxes, a lousa será de 10 cm 
de espesor para evitar roturas.

A rúa de prioridade peonil da fronte sur farase cun firme continuo de formigón branco 
HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor sobre unha base de zahorra. O acabado desta rúa será de 
formigón texturizado cunha composición de bandas transversais.

En grandes extensións do espazo central da praza e de uso peonil, o pavimento será de 
pedra de xisto irreguñar en chapacuña en tons variados, sobre unha cama de area de 5 cm 
e unha base de zahorra de 15 cm.

Para a superficie extensa multiusos da praza utilizarase un pavimento de adoquín de 
formigón de 10x20x10 cm sobre unha cama de morteiro e area de 5 cm mais unha base de 
formigón HM-25 de 15cm, capaz de resistir a grandes cargas puntuais. 

Pavimento de pedra de xisto irregular en 
chapacuña en tons variados

Adoquín irregular de granito

Granito silvestre moreno

Imaxe do pavimento de adoquín irregular

Imaxe do granito silvestre moreno

Imaxe do pavimento de pedra de xisto

Imaxe do pavimento de adoquín de formigónAdoquín de formigón prefabricado
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3.2 Xardiñería

As superficies vexetais terán unha capa de terra vexetal de mínimo 40 cm sobre unha 
zahorra de granulometría adecuada para o drenaxe da superficie. Formaranse taludes e montí-
culos, e cando a pendente supere o 50% será preciso estabilizalos con bandas lineais de feixes 
de ramas a unha profundidade superficial, soportado por estacas de madeira cravadas a 50 cm 
de profundidade. Plantarase unha superficie de céspede, arbustos en macizo e árbores en tres 
especies diferentes: Falso plátano, Plátano de sombra e Espino Albar. 

Elíxense estas especies pola súa idoneidade no ámbito. As dúas primeiras admiten poda, 
a altura da copa permite pasar por debaixo, son caducifolias, producen sombras densas e son 
adecuadas para o clima do lugar. Estas especies están presentes de forma natural nas zonas 
montañosas de Lugo e Ourense. 

A terceira especie, o Espino, ten a copa no chan. É axeitada para taludes como medida 
de protección, resguarda do vento, ten unha forte aroma e é de folla caduca. É adecuado para o 
clima do lugar, e da mesma forma que as anteriores especies, atópase de forma natural na zona.

Nas sendas que cruzan as zonas verdes pavimentarase cunha superficie de xabre-ce-
mento de 8 cm de espesor, realizado con xabre cribado e cemento tipo III ao 5%, sobre unha 
base de zahorra e separado por unha lámina xeotextil.

 
Para bordos e xuntas entre pavimentos, utilizaranse pezas de granito de diferentes dimen-

sións ou chapas de aceiro de 8 mm segundo especificación do proxecto.

ANEXO IV. ANTEPROXECTO NA PRAZA MANUEL FRAGA

Imaxe da foliaxe dunha árbore da especie 
Falso Plátano

Imaxe dun Espino Albar

Imaxe dun Plátano de sombra
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3.3 Mobiliario

Preservarase as pezas de mobiliario existentes no parque, os bancos e as mesas de pe-
dra, que se atopan nun bo estado de conservación. Complementariamente, utilizaranse bancos 
de pezas de granito macizo con asento e respaldo de madeira; e bancos de madeira con pés de 
aceiro tanto lonxitudinais como individuais, dispostos en lugares de estancia segundo indicado no 
proxecto, sempre en conxunto para xerar encontro. 

En fases posteriores proxectarase un parque de xogos infantís con tanto elementos pre-
fabricados como construción de obra, integrado entre as árbores, con materiais como madeira e 
cordas. 

Por outra banda, prevese a instalación de elementos para a mobilidade urbana, como un 
servizo de aluguer de bicicletas ou a renovación da marquesiña do autobús. Estes elementos non 
están valorados no seguinte orzamento.

Disporanse papeleiras xunto a estes espazos onde poda darme máis estancia, e coloca-
ranse contedores de residuos sólidos urbanos ocultos con mamparas de madeira.

3.4 Iluminación servizos e reposicións 

Considerase necesario reemplazar a iluminación urbana no ámbito, e optar por unha so-
lución que non dependa das frontes dos edificios nin dos postes do cableado eléctrico. Convén 
reducir a altura e potencia das luminarias, para dispor unha maior densidade de puntos de luz con 
menos potencia, e así reducir a contaminación lumínica e humanizar o espazo. 

Escóllese tres tipos de luminarias segundo a situación e necesidades a satisfacer. Para a 
iluminación da calzada optarase por luminarias LED en báculo sobre columna de aceiro ne-
gro de 600 cm, de sección rectangular e temperatura de cor cálida de 3000 Kelvin. Este mismo 
tipo de luminaria utilizarase en versión dobre para a iluminación da rúa do frente sur, cos brazos 
das luminarias a diferentes alturas.

A iluminación das zonas verdes e os camiños e sendas que os cruzan, utilizarase lumina-
rias LED sobre columna de aceiro negro de 400 cm, de sección rectangular e temperatura de 
cor cálida de 2700 Kelvin.

Para o cálculo da potencias adecuadas será preciso facer un estudo de iluminación na 
fase de proxecto. Está prevista a reparación e posta a cota das arquetas afectadas e sumidoiros. 
Neste anteproxecto non se prevé ningunha actuación nos servicios do subsolo por carecer de 
información suficiente e superar o alcance de este anteproxecto. No caso de que se quixesen 
facer modificacións, sería necesario facer unha valoración do estado previo e un proxecto com-
plementario.

Imaxe dun conxunto de bancos individuais 
e lonxitudinais

Imaxe do banco de pedra mazica con asien-
to de madeira

Imaxe dos tres tipos de luminarias
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4. Orzamento total

Atendendo á natureza do programa demandado e valorado asemade o custo das obras ne-
cesarias realizouse o presuposto de execución material, o cal ascende á cantidade de 469.198,13€ 
segundo orzamento que se incorpora ó presente anteproxecto.

Código  Nome da partida de obra Cantidade Precio unitario  Total partida 

OBRA 

CAPÍTULO 01 ACTUACIÓNS PREVIAS                                               47.492,21 € 

01.01         Demolición pavimento asfáltico c/mart+compr            2416,67 m2 3,79 €/m2 9.159,18 € 

01.02 Demolición pavimento de baldosa hidráulica c/mart+compr                                 1197,11 m2 3,79 €/m2 4.537,05 € 

01.03 Demolición pavimento de lousa de xisto c/mart+compr       240,41 m2 3,79 €/m2 911,15 € 

01.04 Demolición pavimento de formigón c/mart+compr       1406,99 m2 3,79 €/m2 5.332,49 € 

01.05 Terraplenado e formación de talude 688,01 m3 16,25 €/m3 11.180,16 € 

01.06 Estabilización de talude con feixes de ramas 85,65 m 20,14 €/m 1.724,99 € 

01.07 Demolición de muros de pedra 3,65 m3 58,29 €/m3 212,88 € 

01.08 Demolición de muros de formigón armado 4,72 m3 116,35 €/m3 549,17 € 

01.09 Posta a cota e adaptación de arquetas e sumidoiros            63 Ud 48,83 €/Ud 3.076,29 € 

01.10 Posta a cota e adaptación de arquetas e sumidoiros con tapas pavimentables 12 Ud 116,99 €/Ud 1.403,88 € 

01.11 Desmontaxe de bolardos 5 Ud 2,87 €/Ud 14,35 € 

01.12 Escavación mecánica zona verde terreo de compacidade media                   279,2 m3 5,78 €/m3 1.613,75 € 

01.13 Transporte con camión 14 m3 a 56Km                                   890,34 m3 5,12 €/m3 4.558,56 € 

01.14 Fresado cabezas do pavimento asfáltico existente 1117,47 m2 2,88 €/m2 3.218,31 € 

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓNS                                           84.888,82 € 

02.01         Canalización de cableado                   614,43 m 8,25 €/m 5.069,05 € 

02.02         Dado cimentación para columna                49 Ud 36,88 €/Ud 1.807,12 € 

02.03    Desmontaxe de luminaria existente                        20 Ud 103,43 €/Ud 2.068,60 € 

02.04 Luminaria LED dobre en báculo sobre columna de aceiro 6000mm 6 Ud 2249,99 €/Ud 13.499,94 € 

02.05 Luminaria LED en báculo sobre columna de aceiro 6000mm 17 Ud 1470,29 €/Ud 24.994,93 € 

02.05 Luminaria LED sobre columna de aceiro 4500mm 26 Ud 1175,57 €/Ud 30.564,82 € 

02.05 Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 tub                                614,43 m 6,29 €/m 3.864,76 € 

02.06 Sumidoiro sifónico arqueta 40X40X40 cm                           40 Ud 75,49 €/Ud 3.019,60 € 

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS e ESTRUCTURAS                                         261.016,03 € 

03.01  PAVIMENTACIÓN DE XISTO EN CHAPACUÑA 

03.01.01 Base de zahorra 1032,71 m2 4,15 €/m2 4.285,75 € 

03.01.02 Pavimento de xisto en chapacuña sobre area 1032,71 m2 55,86 €/m2 57.687,18 € 

  61.972,93 € 

03.02  PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE FORMIGÓN 10x10x20 CM                   

03.03.01 Base pavimento HM-20 15cm 841,23 m2 15,62 €/m2 13.140,01 € 

03.03.02    Pavimento de adoquín de formigón 10x10x20 sobre 5cm de morteiro e area 841,23 m2 26,35 €/m2 22.166,41 € 

  35.306,42 € 

03.03 PAVIMENTACIÓN DE LOUSA DE GRANITO SILVESTRE MORENO e=6cm 

03.03.01 Base pavimento HM-20 15cm 864,33 m2 15,62 €/m2 13.500,83 € 

03.03.02 Pavimento de lousa de granito 60x30x6 sobre 5cm de morteiro e area  864,33 m2 43,38 €/m2 37.494,64 € 

  50.995,47 € 

03.04 PAVIMENTACIÓN DE LOUSA DE GRANITO SILVESTRE MORENO e=10cm 

03.04.01 Base pavimento HM-20 15cm 41,35 m2 15,62 €/m2 645,89 € 

03.04.02 Pavimento de lousa de granito 60x30x10 sobre 5cm de morteiro e area 41,35 m2 56,29 €/m2 2.327,59 € 

  2.973,48 € 

03.05 PAVIMENTACIÓN DE FORMIGÓN CONTINUO 

03.05.01 Base de zahorra artificial 1006,97 m2 4,15 €/m2 4.178,93 € 

03.05.02 Pavimento continuo de formigón HA-25 de 15cm 1006,97 m2 31,32 €/m2 31.538,30 € 

  35.717,23 € 

03.06 PAVIMENTACIÓN DE XABRE 

03.06.01 Base de zahorra artificial 332,48 m2 4,15 €/m2 1.379,79 € 

03.06.02 Pavimento de xabre 332,48 m2 25,60 €/m2 8.511,49 € 

  9.891,28 € 

03.07 PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO 

03.07.01 Rego de imprimación con emulsión bituminosa 1117,47 m2 ,56 €/m2 625,78 € 

03.07.02 Capa de rodadura 1117,47 m2 7,43 €/m2 8.302,80 € 

  8.928,59 € 

03.08 ESCALEIRA DE SILLERÍA DE GRANITO SILVESTRE MORENO 

03.08.01 Losa e cimentación de formigón HA-25 5,75 m3 107,44 €/m3 617,24 € 

03.08.02 Sillería granítica abuxardada 3,83 m3 1261,83 €/m3 4.832,81 € 

  5.450,05 € 

03.09 ESCALEIRA DE FORMIGÓN 

03.09.01 Escaleira e cimentación de formigón HA-25 21,56 m3 149,35 €/m3 3.219,69 € 

  3.219,69 € 

03.10 MURO DE FORMIGÓN 

03.10.01 Muro de formigón HA-25  7,47 m3 139,24 €/m3 1.040,12 € 

  1.040,12 € 

03.11 Pintura marcas viais 20,42 m2 11,82 €/m2 241,36 € 

03.12 Reductor - paso elevado 150,00 m2 45,41 €/m2 6.811,50 € 

03.13 Bordo de pedra de granito 12x20 526,35 m 30,73 €/m 16.174,74 € 

03.14 Bordo de pedra de granito 5x25 478,77 m 27,57 €/m 13.199,69 € 

03.15 Bordo de pedra de granito 30x15 69,14 m 48,68 €/m 3.365,74 € 

03.16 Xunta metálica entre pavimentos 60,25 m 9,9 €/m 596,48 € 

03.17 Alcorque de fundición ⌀1400mm  14 Ud 366,52 €/Ud 5.131,28 € 

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO                                                       23.938,93 € 

04.01 Mobiliario Urbano 

04.01.01 Banco de pedra maciza con asiento de madera e respaldo 2000 mm 6 Ud 924,53 €/Ud 5.547,18 € 

04.01.02 Banco de madera con pés de aceiro, largo, 2300 mm 2 Ud 1175,68 €/Ud 2.351,36 € 

04.01.03 Banco de madera con pés de aceiro, individual 4 Ud 720,99 €/Ud 2.883,96 € 

04.01.04 Papeleira de acero zincado 8 Ud 252,99 €/Ud 2.023,92 € 

04.01.05 Panelado autoportante de madeira para zona de RSU 15,00 m2 83,89 €/m2 1.258,35 € 

04.01.06 Pasamanos de aceiro  9,79 m 36,46 €/m 356,94 € 

ANEXO IV. ANTEPROXECTO NA PRAZA MANUEL FRAGA
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04.01.07 Barandilla de aceiro h=95 cm 19,17 m 110,51 €/m 2.118,48 € 

04.02 Sinalización 

04.02.01      Sinal de prohibición/obriga Ø 60 cm                             4 Ud 103,15 €/Ud 412,60 € 

04.02.02     Sinal informativa reflectante EG 60x60cm                                4 Ud 151,00 €/Ud 604,00 € 

04.02.03   Recolocación sinal existente 6 Ud 63,69 €/Ud 382,14 € 

04.03 Xogos infantís 

04.03.01      Conxunto de xogos infantís 1 Ud 6000, €/Ud 6.000,00 € 

CAPÍTULO 05 XARDINERÍA                                                 32.950,12 € 

05.01       Extendido terra vexetal e=50 cm  806,79 m3 10,42 €/m3 8.406,70 € 

05.02 Césped Agrostis estoloníf <1500 m2  1464,36 m2 2,17 €/m2 3.177,66 € 

05.03 Falso plátano (Acer Pseudoplatanus) 30/35 cm per rt. 32 Ud 205,34 €/Ud 6.570,88 € 

05.04 Plátano de sombra (Platanus Hispanica) 30/35 cm per rt. 21 Ud 216,50 €/Ud 4.546,50 € 

05.05 Espino albar (Crataegus Monogyna) 30/35 cm per rt. 11 Ud 179,35 €/Ud 1.972,85 € 

05.06 Plantación de arbustos en macizo 463,53 m2 16,67 €/m2 7.727,05 € 

05.07 Sistema tutor en madeira de pino e cinta textel 1m 64 Ud 8,57 €/Ud 548,48 € 

CAPÍTULO 06 SEGURIDADE E SAÚDE                                               9.005,72 € 

06.01 Seguridade e saúde 1 Ud 9005,72 €/Ud 9.005,72 € 

CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS                                                  6.754,29 € 

07.01 Xestión de residuos 1 Ud 6754,29 €/Ud 6.754,29 € 

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE                                           3.152,00 € 

08.01 Control de calidade 1 Ud 3152, €/Ud 3.152,00 € 

  

Orzamento de execución material   469.198,13 € 

Gastos xerais (13%)   60.995,76 € 

Beneficio industrial (6%)   28.151,89 € 

      

TOTAL OBRA BASE   558.345,78 € 

  IVA (21%)   117.252,61 € 

 
A suma total tras considerar os gastos xerais, beneficio industrial e IVA do 21% ascende a 675.598,39 €. 
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CIMENTACIÓN DE ESCALEIRA DE FORMIGÓN HA-25

ESCALÓN DE SILLERÍA GRANÍTICA ABUXARDADA

CAPA DE AREA 
BASE DE ZAHORRA NATURAL e=15cm

PAVIMENTO DE XISTO EN CHAPACUÑA e=10cm

TERREO NATURAL COMPACTADO

DETALLE 1

DETALLE 3DETALLE 2

CAPA DE AREA 
BASE DE ZAHORRA NATURAL e=15cm

PAVIMENTO DE XISTO EN CHAPACUÑA e=10cm

TERREO NATURAL COMPACTADO

CHAPA DE ACEIRO 8 mm

ADOQUÍN DE FORMIGÓN

MORTEIRO DE CEMENTO

BASE DE FORMIGÓN HM-25 BASE DE ASFALTO EXISTENTE

PAVIMENTO ASFÁLTICO
FORMIGÓN HM-25

BORDO RECTO DE GRANITO 12x20x80cm
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