
PACTO LOCAL POLA MOBILIDADE SOSTIBLE 
 

 
O termo mobilidade está relacionado co movemento de persoas e mercancías. A 
accesibilidade e a liberdade de movementos das persoas debe ser un dos dereitos 
fundamentais da nosa sociedade e tamén un elemento clave para o 
desenvolvemento socioeconómico do noso Concello. 
 
Sen dúbida, o desenvolvemento económico e tecnolóxico das últimas décadas, 
supuxo unha popularización do uso do vehículo privado, acompañado pola forte 
inversión en infraestruturas pensadas unicamente para este tipo de vehículos, 
sinónimo de liberdade individual de movemento e status social. Este factor 
comportou unha clara perda do equilibrio tradicional no uso do espazo público, 
desprazando e marxinando outros usos tradicionais da vía pública. As rúas dos 
nosos concellos foron, en xeracións pasadas, unha vía de transporte e ao mesmo 
tempo un espazo de encontro e de interrelación social. 
 
O incremento da capacidade de desprazamento supón unha gran oportunidade de 
desenvolvemento, pero tamén pode ser unha ameaza se a mobilidade non se 
planifica correctamente, obviando impactos xerados sobre o medio ambiente, 
medio social e económico. 
 
En definitiva a calidade de vida da cidadanía e as súas posibilidades de acceso ás 
actividades cotiás e ao traballo, dependen en gran medida dun modelo de 
mobilidade eficaz, barato, socialmente inclusivo, que respete a nosa saúde e a 
habitabilidade dos nosos barrios. 
 
O pacto para a mobilidade configúrase como unha ferramenta de traballo para 
definir o modelo de mobilidade para a cidade, para definir como é o concello que 
queremos para nós e como guía para as futuras xeracións. 
 
É evidente, por tanto, que precisase abrir o presente pacto a toda a sociedade e 
favorecer que neste se atopen representados todos os axentes sociais implicados. 
A pluralidade e a necesidade de chegar a un compromiso entre todas e todos para 
definir o reparto no uso do espazo público supón que a consecución deste pacto 
debe significar iniciar unha andadura xuntos por parte da administración, tecido 
asociativo, representantes da sociedade civil e en definitiva todos aqueles que se 
atopen en condicións de aportar e sumar a este pacto. 
 
As persoas e entidades que participen neste pacto, apostan claramente por poñer 
freo ao proceso insostible derivado da solución adoptada fronte á crecente 
demanda de mobilidade. Os asinantes deste documento consideran que é 
necesario afrontar a mobilidade urbana dende un novo enfoque, que pasa por 
reducir o uso do coche privado e promover medios de transporte menos 
consumidores de recursos, menos contaminantes e menos agresivos e 
acaparadores do espazo público. 
  
Evidentemente, os problemas de saúde da poboación (accidentes de tráfico, 
contaminación, ruído, sedentarismo…), os problemas ambientais como a 



ocupación e fragmentación do territorio, efecto invernadoiro e consumo de 
enerxías renovables; os problemas de carácter social coma o deterioro da 
convivencia veciñal no espazo público, a falta de autonomía e socialización dos 
cativos, anciáns e persoas con diversidade funcional; e os problemas económicos 
derivados dos gastos en transporte público e en recursos destinados a ordenar o 
tráfico deberían ser suficiente xustificación para a posta en marcha deste pacto. 
 
Este documento, debe recoller as opinións e ideas das persoas e entidades que 
impulsan este proxecto, dende unha postura favorable a estes pronunciamentos. 
Para que o pacto pola mobilidade sostible sexa efectivo deberá recoller as 
aportacións e necesidades da maior parte dos veciños e veciñas do concello. 
Posteriormente recolleranse nun documento que sirva de guía para futuras 
actuacións sobre a mobilidade ou mesmo para o desenvolvemento dun novo 
PMUS. 
 
PRINCIPIOS XERAIS. 
 

1. Polo dereito á cidade: debe guiarse este pacto polo principio da mellora da 
calidade de vida dos cidadáns, recuperando o espazo público para usos 
sociais e de convivencia. Aumento dos espazos para a convivencia dentro 
dun marco xustiza social. Un urbanismo que prime ao cidadán fronte ao 
coche. 

2. Por unha cidade inclusiva e accesible: tanto a adaptación dos espazos 
públicos á totalidade da poboación, como a adecuación dun modelo 
económico accesible a todos. Poder moverse libremente polas nosas 
cidades non pode ser un problema de renda. Unha cidade que promocione a 
elección dos modos de transporte non motorizados, os máis baratos,  e que 
impulse unha tarificación social do transporte público, é unha cidade que 
afronta as desigualdades e que disminue a brecha social. O obxectivo final é 
que a mobilidade non sexa un motivo de exclusión social. 

3. Por unha cidade saúdable: Moitas das nosas cidades non cumpren cos 
compromisos legais en materia de emisións contaminantes nen de ruído, 
causados en grande medida polo tráfico, que se traduce en graves prexuízos 
para a saúde das persoas. Por iso o compromiso de reducir as emisións 
contaminantes e o ruído. 

4. Soberanía enerxética: o modelo de mobilidade ten en conta as diferentes 
características de cada modo de transporte, os seus puntos fortes e débiles 
en canto á eficiencia operativa e enerxética para cada desprazamento 
concreto e, por tanto as ameazas e as oportunidades que derivan do seu 
uso. Este plan, polo tanto, ten que racionalizar o uso dos diferentes modos e 
facilitar a súa utilización naqueles desprazamentos nos que sexa máis 
adecuado dende o punto de vista da súa eficiencia. Por tanto deberanse 
potenciar aqueles desprazamentos non motorizados a pé ou en bicicleta, 
dado que será a mellor maneira de diminuír a dependencia do petróleo do 
noso modelo de mobilidade. 

5.  Seguridade: tanto nos viarios, para os que usen os distintos modos de 
desprazamentos, como por suposto para os que estean a usar o espazo 
público. Xerando máis espazos para que os nosos fillos, maiores e persoas 
con mobilidade reducida poidan facer uso do espazo público e desprazarse 



de forma autónoma en condicións de seguridade. Polo tanto debemos 
calmar o tráfico de vehículos privados. 

6. Por unha cidade de proximidade: Tras a expansión urbana das últimas 
décadas que contribuiron ao desenvolvemento de mais infraestructuras 
viarias e non foron acompañadas de espazo para o transporte público, 
buscaremos un compromiso coa cidade compacta e cun urbanismo de 
proximidade, encamiñando deste xeito unha mobilidade sostible. 

7. Garantía do dinamismo económico: a mobilidade debe permitir favorecer 
o atractivo das actividades terciarias, converténdose así nun instrumento 
para o desenvolvemento correcto da cidade, contribuíndo por tanto ao 
dinamismo económico do territorio. 

8. Integración de todos os colectivos e administracións: o pacto pretende 
integrar a todos os colectivos e axentes sociais presentes no concello, 
intentando que as posibles demandas de todos os participantes teñan 
cabida nun marco de colaboración activa. Ao mesmo tempo, reclamamos ao 
resto de administracións, especialmente ao estado central, que se sumen a 
esta aposta e realicen os esforzos lexislativos, políticos e orzamentarios que 
merece un dereito que afecta á vida cotiá da cidadanía. 


