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QUE É? 

Unha carreira de medios de transporte é aquela na que as persoas participantes utilizan 
distintos medios de transporte para percorrer un mesmo traxecto. Para determinar cal é o 
medio máis eficiente analizaremos o tempo necesitado non só no percorrido senón tamén 
para chegar ata o vehículo e para aparcar correctamente o medio de transporte 
correspondente. 

Outro factor que axuda a valorar a eficiencia é o custe, non só do combustible senón tamén de 
gastos como billetes, aparcamento...  

CANDO E ONDE? 

A nosa carreira de medios de transporte celebrouse en Vigo o día 24 de setembro de 2013 
(entre as 18.00 e as 20.00 horas) e percorremos o traxecto entre Praza de América e o 
Mercado do Calvario, con parada obrigada (punto intermedio) na Porta do Sol.  

QUEN? 

Na carreira participaron 10 persoas voluntarias que se moveron pola cidade dos seguintes 
xeitos: 

• A pé 

• A pé con can 

• En bicicleta 

• En bicicleta eléctrica 

• En motocicleta 

• En autobús 

• En taxi 

• En coche particular (tendo que atopar 
aparcamento gratuíto) 

• En coche particular (tendo que atopar 
aparcamento en zona azul) 

• En coche particular (tendo que aparcar en 
parking) 

 

OBXECTIVOS 

� Realizar unha análise comparativa dos diferentes medios de transporte utilizados 
habitualmente. Tentamos reproducir fielmente as condicións cotiás que se atopan os 
cidadáns cando teñen que moverse pola nosa cidade. 

� Aportar elementos para a reflexión individual e colectiva sobre a mobilidade urbana, 
ofrecendo datos interesantes que inviten á modificación de condutas. 

� Facer un chamamento ás autoridades e institucións para que fomenten o uso de 
vehículos limpos e de medios de transporte colectivos. 

  



CONDICIÓNS E NORMAS DA CARREIRA 

A principal norma é que os participantes deben respectar o código da circulación 
(especialmente no que se refire á velocidade máxima dos vehículos) e os diferentes elementos 
de regulación do tráfico (semáforos, sinais, pasos de peóns…).  

O estacionamento dos vehículos debe facerse tamén en conformidade coa legalidade. Na 
carreira participan tres coches para poder reflectir as tres posibilidades de aparcamento 
posibles: gratuíto, en zona azul (ORA) e en aparcamento subterráneo. 

Polo que se refire ás bicicletas, as rúas peonís considéranse de uso compartido sempre que a 
velocidade sexa respectuosa cos demais usuarios e se manteña a prioridade aos peóns. 

  



 

TÁBOA DE TEMPOS (minutos) 

Percorrido nº1: PRAZA DE AMÉRICA – PORTA DO SOL 

Medio do 
desprazamento 

Ata o 
vehículo 

Desprazamento 
Localizar 

estacionamento 
e estacionar 

Percorrido 
ata o 

destino 

Tempo 
total 

COCHE (gratuíto) 4 15 0 5,5 24,5 

COCHE (ORA) 3,5 15,5 30 8 57 

COCHE (parking) 2,5 12 0 3 17,5 

MOTO 2 11 0 1 14 

TAXI 4 8 0 0 12 

BUS 3 8 0 1 12 

BICICLETA 0 11 0 0 11 

BICICLETA 
ELÉCTRICA 

0 7,5 0 0 7,5 

A PÉ 0 27 0 0 27 

A PÉ (con can) 0 25 0 0 25 

 

COMENTARIOS 

Sen dúbida o medio de transporte máis eficaz foi a bicicleta eléctrica, seguida uns minutos 
despois pola bicicleta tradicional e polos transportes públicos (bus e taxi). 

Nunha comparativa exclusivamente entre os coches e os peóns, as diferenzas de tempo entre 
estes son moi baixas. O coche que tivo que atopar aparcamento gratuíto ten un tempo de 
“0 minutos” na terceira columna porque relativamente cerca hai un centro comercial que non 
cobra pola primeira hora de estacionamento.  

Especialmente significativos son os resultados do coche que tivo que estacionar en zona azul, 
que pasou 30 minutos a dar voltas para atopar un sitio libre.  
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TÁBOA DE TEMPOS (minutos) 

Percorrido nº2: PORTA DO SOL – MERCADO DO CALVARIO 

Medio do 
desprazamento 

Ata o 
vehículo 

Desprazamento 
Localizar 

estacionamento 
e estacionar 

Percorrido 
ata o 

destino 

Tempo 
total 

COCHE (gratuíto) 5,5 10,5 5 7 28 

COCHE (ORA) 5,5 14 20 3 42,5 

COCHE (parking) 3 9 0 3,5 15,5 

MOTO 1 10,5 0 1 12,5 

TAXI 1 8 0 1 10 

BUS 1 8,5 0 3,5 13 

BICICLETA 0 12,5 0 0 12,5 

BICICLETA 
ELÉCTRICA 

0 9 0 0 9 

A PÉ 0 25 0 0 25 

A PÉ (con can) 0 21 0 0 21 

 

COMENTARIOS 

Novamente o transporte máis rápido foi a bicicleta eléctrica. A bicicleta tradicional precisou un 
pouco máis de tempo desta volta porque a pendente do traxecto era maior. 

Neste segundo percorrido o coche gratuíto tivo que aparcar na rúa, máis lonxe do punto de 
destino, e (xunto co coche que tiña que estacionar na ORA) quedou por detrás dos peóns. 

Como xa ocorrera no primeiro tramo, o autobús demostrou ser unha opción moi válida para 
este tipo de desprazamentos. Porén, é certo que estes magníficos tempos de resposta son 
posibles en rutas nas que coinciden varias liñas posibles e a horas nas que o paso dos buses é 
frecuente. 
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TÁBOA DE TEMPOS TOTAIS (minutos) 

Itinerario completo:  
PRAZA DE AMÉRICA – PORTA DO SOL – MERCADO DO CALVARIO 

Medio do 
desprazamento 

Ata o 
vehículo 

Desprazamento 
Localizar 

estacionamento 
e estacionar 

Percorrido 
ata o 

destino 

Tempo 
total 

COCHE (gratuíto) 9,5 25,5 5 12,5 52,5 

COCHE (ORA) 9 29,5 50 11 99,5 

COCHE (parking) 5,5 21 0 6,5 33 

MOTO 3 21,5 0 2 26,5 

TAXI 5 16 0 1 22 

BUS 4 16,5 0 4,5 25 

BICICLETA 0 23,5 0 0 23,5 

BICICLETA 
ELÉCTRICA 

0 16,5 0 0 16,5 

A PÉ 0 52 0 0 52 

A PÉ (con can) 0 46 0 0 46 

 

COMENTARIOS 

Estes resultados demostran que as bicicletas (tanto eléctricas como tradicionais) son unha 
opción moi válida para moverse pola nosa cidade, desbotando a crenza de que Vigo non é apta 
para este tipo de vehículos. Todo elo a pesar do nulo apoio recibido das institucións. 

Demostrouse que o coche é a opción menos óptima, xa que ofrece tempos incluso maiores cós 
desprazamentos a pé e supón uns custos moi elevados. As diferenzas atopámolas 
principalmente nos tempos que teñen que dedicar a dar voltas para atopar estacionamento. 
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DISTANCIAS (km) 

Medio do 
desprazamento 

Praza de América - 
Porta do Sol 

Porta do Sol - 
Mercado do Calvario 

TOTAL 

COCHE (gratuíto) 3,1 3,5 6,6 

COCHE (ORA) 9,9 6,2 16,1 

COCHE (parking) 3,4 2,4 5,8 

MOTO 3,0 2,4 5,4 

TAXI 2,5 2,0 4,5 

BUS 2,5 2,0 4,5 

BICICLETA 2,4 1,9 4,3 

BICICLETA ELÉCTRICA 2,4 1,9 4,3 

A PÉ 2,4 1,9 4,3 

A PÉ (con can) 2,3 1,9 4,2 

 

COMENTARIOS 

Os transportes limpos (a pé e en bicicleta) son os que ofrecen unha maior eficiencia tamén no 
que se refire ás distancias percorridas. 

O coche percorre unha distancia moito maior dando voltas para estacionar que nos 
desprazamentos.  
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CUSTOS 

Medio do 
desprazamento 

Percorrido nº 1 Percorrido nº 2 

CUSTO TOTAL 

Tarifa Combustible Aparcamento Tarifa Combustible Aparcamento 

COCHE (gratuíto)             -   €           0,21 €              -   €              -   €           0,24 €              -   €           0,46 €  

COCHE (ORA)             -   €           0,68 €           0,30 €              -   €           0,43 €           0,30 €           1,71 €  

COCHE (parking)             -   €           0,23 €           0,30 €              -   €           0,17 €           0,30 €           1,00 €  

MOTO             -   €           0,21 €              -   €              -   €           0,08 €              -   €           0,37 €  

TAXI          4,95 €              -   €              -   €           4,70 €              -   €              -   €           9,65 €  

BUS*          0,84 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €           0,84 €  

BICICLETA             -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €  

BICICLETA ELÉCTRICA             -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €  

A PÉ             -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €  

A PÉ (con can)             -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €  

 

COMENTARIOS 

Coche: o custo do combustible calculouse asumindo un consumo de 5 l cada 100 km e un 
prezo de 1,38 €/l (gasolina 95). No caso do estacionamento subterráneo, o custo é tan baixo 
porque apenas se parou nove minutos; evidentemente o custo aumentaría progresivamente 
en función do tempo transcorrido. 

Moto: o custo do combustible calculouse asumindo un consumo de 2,5 l cada 100 km e un 
prezo de 1,38 €/l (gasolina 95).  

Bus: o prezo do bus é o dun billete cando o usuario ten a Tarxeta Verde, que permite facer 
transbordos durante 1 hora (e explica que non se tivese que pagar no momento de facer o 
percorrido nº 2). De non ser así, o custo sería de 1,24 € por cada traxecto (isto é, 2,48 € en 
total). 

Non se incluíron aquí custos como a amortización do vehículo (aplicable en distinta medida a 
cada tipo de vehículo) ou a contratación dun seguro (cando corresponda), nin outros gastos 
extras como reparacións ou revisións (ITV ou similares).  
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VELOCIDADE MEDIA (km/h) 

Medio do 
desprazamento 

Praza de América - 
Porta do Sol 

Porta do Sol - 
Mercado do Calvario 

TOTAL 

COCHE (gratuíto) 7,6 7,5 7,5 

COCHE (ORA) 10,4 8,8 9,6 

COCHE (parking) 11,7 9,3 10,5 

MOTO 12,9 11,5 12,2 

TAXI 12,5 12,0 12,3 

BUS 12,5 9,2 10,9 

BICICLETA 13,1 9,1 11,1 

BICICLETA ELÉCTRICA 19,2 12,7 15,9 

A PÉ 5,3 4,6 4,9 

A PÉ (con can) 5,5 5,4 5,5 

 

COMENTARIOS 

Malia ser o límite de velocidade 50 km/h (con zonas de 30 km/h), ningún dos vehículos chegou 
sequera a unha velocidade media de 20 km/h.  

O vehículo máis eficiente foi a bicicleta eléctrica, que ofreceu uns tempos incluso máis rápidos 
ca moto. 

Aínda que os peóns conseguen unha velocidade media inferior aos coches, a súa eficiencia é 
moito maior, xa que percorren menos quilómetros (e polo tanto en menos tempo) cun custo 
“cero”. 
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CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS 

Esta carreira de medios de transporte resultou unha experiencia moi interesante que permitiu 
confirmar que, cando falamos de mobilidade urbana, deberíamos apostar por vehículos limpos 
(bicicletas eléctricas e tradicionais; a pé) e polo transporte público. 

En EQUO apostamos por facilitar o uso da bicicleta, integrándoa na circulación urbana e 
apoiando programas de alugueiro compatibles coas tarxetas de transporte do autobús.  

Unha vez considerados os tempos e os custos, o gran perdedor é o coche particular. Se 
tomamos en consideración os tempos reais de desprazamento (incluídos a procura de 
estacionamento e o desprazamento ata o vehículo), a miúdo compensa incluso moverse a pé 
pola cidade.  

No que respecta á chegada de vehículos desde os concellos veciños, en EQUO apostamos polo 
uso de aparcamentos disuasorios nas entradas da cidade e polo apoio aos transportes públicos 
interurbanos, especialmente o barco (desde o Morrazo) e o tren (que podería ser unha boa 
opción como transporte de proximidade desde Ponteareas, Porriño e Tui). Tamén cremos que 
é posible mellorar as liñas do autobús urbano para conseguir unha maior eficiencia cando 
falamos de liñas menos céntricas (que non ofrecen normalmente uns resultados tan óptimos 
como os que observamos nesta ocasión circulando polo centro da cidade). 
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Se desexas atopar máis información sobre nós, podes facelo en: 

equopontevedra.wordpress.com 

 

ou a través das redes sociais: 
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