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BLOQUE 3: TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE 

MOBILIDADE SOSTIBLE

Precisamos que a mobilidade do mañá no noso país sexa sostible e garanta as necesidades tanto da poboación 
urbana como rural. O uso da bicicleta e do tren teñen que ser reforzadas e apoiadas dende os poderes públicos 
autonómicos. Neste eido, comprometémonos a redactar unha Lei de Mobilidade Sostible e Financiamento do 
Transporte para reducir o uso do automóbil que recollerá as seguintes medidas:

• Impulsaremos a mobilidade sostible no rural creando e levando a cabo proxectos de transporte 
público baixo demanda e mellorando a información e ordenación e frecuencia de liñas para reducir a 
dependencia da mobilidade motorizada.

• Revisaremos a planificación do territorio para que a conservación da biodiversidade sexa un criterio 
central. Tamén se requirirán criterios de mobilidade sostible para a aprobación dos futuros Plans Xerais
de Ordenación Municipal así como de redución das barreiras arquitectónicas.

• Potenciar o uso da rede ferroviaria que someteremos a un plan de modernización e ampliación 
recuperando para a cidadanía infraestruturas ferroviarias que actualmente están en desleixo. 
Devolveremos o protagonismo que merece o tren como medio de transporte de pasaxeiras e 
mercancías baixo en emisións e accesible para todas. Crearemos un servizo de trens de proximidade 
que cubran as comarcas no rural e as principais áreas urbanas, como a de Coruña-Ferrol e Vigo-
Pontevedra. Promoveremos os roteiros turísticos en tren tanto en RENFE como en FEVE. 
Electrificaremos os modos motorizados. Converteremos as actuais liñas nunha verdadeira rede 
rexional con horarios cadenciados que asegure unha correcta cobertura ás numerosas liñas con nodos 
en Monforte, Vigo, Ourense, Santiago e A Coruña de modo que se poda facer ida e volta no mesmo día
para calquera combinación. Priorizaremos o acceso ferroviario aos portos para aumentar la cota de 
transporte ferroviario de mercadorías.

• Desincentivar os voos de curta distancia por ser estes enerxeticamente ineficientes aplicando unha 
taxa inversa ao kilometraxe para as viaxes en avión.

• Instauraremos unha moratoria na construción de autovías e autoestradas.
• Levaremos a cabo iniciativas que permitan ou faciliten a intermodalidade para que as usuarias podan 

cambiar eficazmente de medio de transporte ao tren, autobús ou bicicleta. Entre estas medidas 
propoñemos a implantación dunha rede autonómica de aparcamentos disuasorios, acceso aos núcleos
urbanos máis grandes mediante carrís Bus/VAO , unha Rede de Itinerarios Ciclistas Seguros, e servizos 
web actualizados para achegar información veraz e accesible ás usuarias dos transportes públicos.

• Impulsaremos e cooperaremos cos gobernos locais para que se decanten por un urbanismo que prime 
aos peóns fronte aos automóbiles. Fomentaremos os medios de transporte sustentables e a súa 
implantación en cooperación cos concellos e comarcas.

• Desenvolveremos un plan de transición xusta para o sector da automoción e estableceremos un plan 
para a renovación das flotas públicas necesarias a vehículos de tipo eléctrico, no que se contemple 
tamén a electrificación de todos os servizos de transporte público actuais.

• Garantiremos que a totalidade dos vehículos a motor que circulen en Galicia estean libres de emisións 
contaminantes directas para o ano 2050. 
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• Regularemos e reduciremos as prazas de aparcamento nos edificios públicos para desincentivar os 
accesos en automóbil. Dentro dese plan contemplaremos os aparcamentos preferentes para vehículos
eléctricos, vehículos de alta ocupación incorporando puntos de recarga.

• Estableceremos axudas e incentivos para a compra e reparación de bicicletas. Incentivaremos o uso 
dos mesmos e aplicaremos desgravacións autonómicas neste eido.

• Limitaremos a entrada de grandes cruceiros turísticos altamente contaminantes e instalaremos 
acometidas eléctricas de alto voltaxe para obrigar ao apagado dos motores durante o atraque.
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