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Vista conceptual do novo espazo público ligado á rúa AC 305

A Fundación RIA aborda este proxecto desde tres escalas diferentes: na escala 
territorial, cuestións relacionadas coa mobilidade e o transporte público; na escala 
urbana, identidade e re-humanización; e na escala de detalle, aténdese ao deseño e a 
composición do espazo urbano.

A escala territorial, a proposta pretende demostrar que a AG-11 é unha alternativa 
válida de mobilidade supramunicipal, é dicir, de tráfico entre asentamentos e núcleos 
urbanos, que poida liberar a estrada AC-305 do seu tráfico máis denso e que causa 
máis impacto. Á súa vez, é necesario estudar a viabilidade dun sistema de mobilidade 
pública alternativa que logre articular os municipios da ría a medida que se consolida 
un futuro sistema de cidade lineal.  

En canto á escala urbana, é evidente que existe unha relación directa entre a 
mobilidade e os usos do solo. O obxectivo da proposta é adaptar o espazo público 
polo que transcorre a estrada AC-305 aos diferentes contextos que atravesa, 
integrándose e recuperando o carácter humano a medida que pasa polo centro 
urbano. É unha prioridade recuperar o carácter social do espazo público reducindo 
a velocidade e a presenza do automóbil. Deste modo, a barreira que supón a estrada 
ao seu paso polo centro urbano pode ser superada e recuperar as relacións entre as 
partes do núcleo. 

Nunha escala máis de detalle, búscase establecer unha metodoloxía alternativa ao 
actual proceso de deseño do espazo público municipal, que aborde o tratamento de 
pavimentos, a reconfiguración dos servizos e subministracións e a posta en marcha 
de mecanismos de pacificación do tránsito dun modo integral.

Introdución





Rúa do centro de Santa Uxía de Ribeira. (Primeira metade do século XX)



Continuación da estrada AC-305 ao seu paso por Castiñeiras, Ribeira. (2016)



Estratexias

Garantir a seguridade de peóns e condutores

Como medida principal proponse reducir a velocidade máxima permitida no tramo 
urbano, a 30km/h, eliminando puntos perigosos e zonas de risco de atropelo e de 
saída de vía.

Fortalecer o carácter de vía lenta

Considérase fundamental “acompañar” os sinais de límite de velocidade mediante 
ferramentas que xeren un carácter de vía lenta: redución de ancho de carril, 
plataformas únicas, arboredo, etc.

Darlle prioridade á mobilidade peonil

Co obxectivo de fortalecer a identidade urbana do lugar, propóñense unha serie de 
medidas que outorgan prioridade ao peón: aparcadoiros disuasorios, plataformas 
únicas, extensión de beirarrúas, introdución de mobiliario urbano e arboredo, etc. 

Deseño integral da rúa

A mellora do espazo público debe incorporar todos os elementos que o definen, 
integrándoos no seu deseño: tendido eléctrico, saneamento e outros servizos 
urbanos; pavimentos, ramplas e encontros de superficies; mobiliario urbano, paradas 
de bus e zonas de aparcadoiro; etc.

Concepto



3050
1 Redución de velocidade máxima en tramo urbano

2 Redución do ancho de carril

3 Introdución dunha franxa verde permeable e adaptable

4 Mellora de accesibilidade e continuidade do espazo público

5 Reforzo das conexións transversais e prioridade peonil

6 Provisión de aparcadoiros alternativos

7 Racionalización de servizos urbanos 



Identificación de lugares de similares condicións e susceptibles a propostas de 
proxecto ao longo da AC 305

Aplicación da metodoloxía de proxecto noutros lugares 

O caso de estudo de Palmeira en particular non é un caso illado. Forma parte dun 
conxunto de tramos con condicións urbanas particulares que pertencen ao percorrido 
da estrada AC-305. 

Se superpoñemos a densidade de poboación das seccións censais co trazado da 
estrada podemos obter unha primeira aproximación a que zonas son susceptibles de 
propostas como a que se desenvolveu neste documento.

É evidente que a densidade de poboación é soamente un factor dos moitos que 
inflúen, pero tamén é certo que é a premisa para que un proxecto de humanización do 
espazo que ocupa a infraestrutura viaria teña un impacto relevante e por ende, éxito.
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Proyecto

Enfoque 

A intervención máis xeral pretende transformar o carácter da vía en toda a súa 
lonxitude. Preténdese realizar unha transformación global do carácter da vía ao 
reducir a súa velocidade máxima no tramo urbano a 30 km/h e establecer dous tramos 
de transición nos seus extremos a 50 km/h desde o tramo interurbano ou travesía 
limitado a 70km/h.

A limitación de velocidade por medio de sinais, vai acompañada dunha 
transformación da sección da rúa, que reduce progresivamente a anchura de carril 
desde os 3,5 m da travesía, a os 3 m do tramo urbano. Á súa vez, esta redución de 
carril permite a extensión da superficie dedicada ao peón e a introdución dunha 
franxa verde en toda a súa lonxitude. Esta franxa flexible permite adaptarse aos 
diferentes contextos, albergando desde arboredo que, por exemplo, marca a “porta de 
entrada” ao contorno urbano; ou mobiliario urbano e zonas de uso especial, como 
paradas de bus, que permiten a xeración de “estancias” e dun ambiente máis 
doméstico.

Son estas actuacións lonxitudinais as que permitirán a integración e previsión de 
servizos urbanos baixo terra, como poden ser as accións de enterramento do tendido 
eléctrico, ou un sistema de drenaxe urbano sostible integrado no deseño da rúa.





E 1:5000
Planta xeral do alcance do proxecto





Planta E 1:1000
Exemplo de proposta de reordenación do espazo público con nova parada de autobús
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Sección S6 estado actual E 1:100
Sección S6 proposta E 1: 60

1,8 1,5 8,7

1,2 3,7 6 2,41,7

1,2 9,5 2,61,7

1,7 7,5 2,8
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Planta E 1:1000
Exemplo de proposta de reordenación do espazo público con nova parada de autobús
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Sección S2 estado actual E 1:100
Sección S2 proposta E 1: 60

4 1,5 6 2,63,9
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Vista do estado actual



Vista da proposta de reordenación do espazo público



Vista do estado actual



Vista da proposta de reordenación do espazo público



Vista do estado actual



Vista da proposta de reordenación do espazo público





Execución

Alcance da intervención



Lastro de granito

Calzada de formigón lavado

Plantas e arbustivas autóctonas

Lastro de granito

Calidade da materialización



Iluminación

Mobiliario urbano de granito Arboredo de folla caduca








