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A MODO DE INTRODUCIÓN  

O estancamento ou, incluso a decadencia do ferrocarril, foi durante anos aceptada como 

unha consecuencia inevitable da competencia dos medios de transporte. É certo que a 

contorna do sistema de transportes cambiou radicalmente nos últimos anos e as novas 

demandas orixinadas non sempre poderían ser cubertas polo ferrocarril, e tamén é 

verdade que, ata agora, faltou un apoio decidido da administración pública para revitalizar 

e poñer ao día este medio de locomoción con máis de 143 anos de existencia en Galiza e 

168 en España. 

Nun momento no que o medio ambiente acostuma estar no centro de moitos debates, 

parece que temos redescuberto o ferrocarril. Pero agora esquecémonos do tren 

convencional, capaz de circular a máis de 200 Km/h sen incrementar os problemas 

ambientais e substituímolo por un novo modelo, o tren de alta velocidade (AVE). Está a 

abandonarse unha gran parte da rede ferroviaria en beneficio dese novo modelo, gran 

consumidor de enerxía e moi impactante co Medio Ambiente, nun momento no que se 

está investindo máis que nunca no ferrocarril.  

Desde o Sector Ferroviario de CGT en Galiza cremos necesario centrar o debate social 

e aclarar incógnitas moi importantes sobre o tren de alta velocidade que politicamente se 

nos vende aos galegos (custos, trazados, ancho de vía, etc...) mentres se obvian as 

carencias e necesidades do ferrocarril convencional, auténtico vertebrador dun territorio 

como o de Galicia, á vez que verdadeiro motor da economía galega. 

SOBRE A ALTA VELOCIDADE EN GALIZA  

Aínda que existe unanimidade en considerar que o ferrocarril debe ser revitalizado, non 

ocorre o mesmo respecto das fórmulas que hai que empregar para iso. A difusión das 

interesadas vantaxes que supostamente representa o tren de alta velocidade (AVE), 

incluído o cambio de ancho de vía, está a crear unhas expectativas sobre as melloras 

que se están realizando no transporte ferroviario en toda España. Con todo, tal e como 

expoñemos ao longo deste documento, as incógnitas e os inconvenientes poden 

defraudar moitas desas expectativas, polo que resulta imprescindible facer un esforzo de 

reflexión que conduza a unhas propostas sobre o ferrocarril máis acordes coa realidade 

estatal e coa situación particular de Galiza.  

Neste contexto, o ferrocarril de alta velocidade non parece ser a solución aos problemas 

ferroviarios de Galiza, especialmente da Galiza rural, e leva a que os investimentos que 

se produzan en infraestrutura ferroviaria se concentren en Alta Velocidade, deixando de 

lado os proxectos de trens de proximidade, de ramais de mercadorías e da mellora na 

infraestrutura ferroviaria da Galiza interior. 

Así pois, resultan pouco axeitadas as características da alta velocidade para axustarse ás 

necesidades de desprazamento dunha poboación que, como a galega, vive dispersa polo 

territorio e onde as cidades máis grandes son de tamaño medio.  
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No sector de mercadorías, a alta velocidade terá un campo moi reducido e selectivo, por 

culpa das esixencias de conservación das vías para a circulación de trens de viaxeiros 

que obriga entre outras cousas a unha redución do peso por eixo nas composicións de 

mercadorías, servizos como a paquetería (hoxe extinguida en RENFE) e os transportes 

frigoríficos poderán desenvolverse, pero as mercadorías de máis volume non tanto.  

En calquera caso, falar de tren de mercadorías de alta velocidade é referirse a 

velocidades máximas de circulación de entre 120 e 140 Km/h, con ganancias moi 

pequenas de tempo no tocante ao proceso global de manipulación de portes polos 

transportistas, pois o tempo dedicado ao desprazamento non supón nin un terzo do 

tempo total do transporte. En operacións de carga e descarga, escalas, estadías de 

terminais, etc., é onde se consome a maior parte do tempo. O cumprimento dos prazos 

de entrega é, xunto ao prezo, o que prima neste tipo de transporte.  

Os elevados custos de construción (unha media de 18 millóns de euros por Km de vía, 

disparándose no caso de Galiza pola súa complicada orografía) e de mantemento da 

infraestrutura de Alta Velocidade (uns 120.000 €/ano/km) fai que a utilización desta 

infraestrutura, para a súa rendibilidade económica, teña que alcanzar os 9 millóns de 

viaxeiros ao ano segundo diferentes estudos, cifra imposible no caso da liña de AVE 

Galiza-Madrid 

SOBRE A CONVENIENCIA DE INVESTIR NO FERROCARRIL 

CONVENCIONAL EN GALIZA  

Unha planificación conxunta para todos os medios de transporte, e o intento de definir 

unha estratexia coordinada entre eles, leva á utilización de cada medio de transporte 

para a función que resulte máis adecuada. Neste contexto, xunto a outros medios de 

transporte, como os vehículos lixeiros e pesados da estrada e o transporte aéreo interior 

e internacional, o ferrocarril convencional en Galiza ten unhas posibilidades que se deben 

desenvolver. A decisión estatal de investir no AVE e a pouca idoneidade deste para 

resolver os problemas de transporte en Galiza debería levar a pensar na modernización 

do ferrocarril convencional esixindo os fondos precisos para acometer esa mellora.  

Mellorar o ferrocarril convencional non é renunciar a unha velocidade de circulación 

elevada ou, mesmo, moi elevada, senón optar ademais, por potenciar un medio de 

transporte do que poida gozar o maior número de usuarios de Galiza e máis acorde co 

territorio atravesado. É tamén, pretender a modernización dun medio de transporte nun 

curto prazo de tempo, na que a súa programación, realización e financiamento pode ter 

unha viabilidade elevada ou depender dun menor número de factores circunstanciais. 

Pretender a mellora do ferrocarril convencional en Galicia é, simultaneamente, optar pola 

solución ferroviaria máis realista na Comunidade Autónoma e non renunciar ao 

aproveitamento de todas as vantaxes e aforros de tempo de viaxe que a planificación 

estatal logre proporcionar no resto da península incluído o AVE.  

O mesmo obxectivo de axustar o marco estatal e as necesidades de Galiza debe presidir 

a análise do hipotético cambio de anchura de vía na rede de ADIF. Por unha banda, os 
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beneficios que reportaría teríanse que contrapesar cos custos directos e indirectos (por 

danos á explotación) da operación, non sexa que unha acción modernizadora veña a 

frear outras, cando menos, tan necesarias para a supervivencia do ferrocarril 

convencional. 

Por iso desde o Sector Ferroviario de CGT apóstase porque a actual liña de Alta 

Velocidade, con ancho UIC, morra en Ourense e desde aquí, e a través dun 

intercambiador, se distribúa cara a Coruña-Santiago, Ferrol-Lugo, Pontevedra-Vigo-

Portugal por vía ancho convencional cos trens de rodaxe variable de nova adquisición a 

TALGO (Avril). 

A iso hai que engadir a programación de mellora nas actuais infraestruturas ferroviarias, 

mesmo coa construción de novas liñas e importantes melloras noutras, como son: 

 A saída sur de Vigo, que inclúe a variante do Porriño, coa mellora da actual liña 

ata Ourense con dobre vía ata As Neves. 

 A mellora da infraestrutura da antiga liña de FEVE, Ferrol-Ribadeo, agora 

explotada por RENFE-Viaxeiros. 

 A creación do núcleo de proximidade da Coruña-Ferrol, con electrificación e 

mellora da infraestrutura, coa variante de Betanzos. 

 O investimento na mellora da liña Ourense-Lugo e Ourense-Monforte-Ponferrada. 

 A construción de ramais ferroviarios aos principais portos galegos. 

En conclusión, as propostas que se formulan neste documento pretenden a 

modernización do ferrocarril convencional, xa que esta é a estratexia que parece máis 

axustada para o desenvolvemento do sistema ferroviario acorde tanto coa situación 

actual do ferrocarril en Galiza como coa planificación de ámbito estatal.  

As recomendacións que propoñemos referentes a infraestrutura e superestrutura 

pretenden a mellora dos parámetros de trazado das liñas férreas (especialmente o 

aumento do radio mínimo das curvas) e a modernización dunha parte importante da rede 

galega e das súas instalacións, incluíndo a rede de ancho métrico que discorre pola 

Cornixa Cantábrica. No tocante aos servizos, contando coas recomendacións anteriores, 

preténdese unha redución significativa dos tempos de viaxe nas relacións de longo e 

curto percorrido.  

Por todo isto propoñemos a redefinición do plan ferroviario estatal para que este recolla 

as necesidades e principais demandas do ferrocarril en Galiza.   
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CGT, O NOSO MODELO DE FERROCARRIL  

O modelo de ferrocarril que defendemos ten unhas liñas moi claramente definidas, que 

se poden enumerar en forma de decálogo: 

1. O ferrocarril debe seguir sendo un servizo público, no que debe primar, por encima 

de calquera consideración economicista e dos intereses duns poucos, o beneficio social 

que supón para o conxunto da comunidade. 

2. O ferrocarril debe seguir sendo propiedade pública, porque somos a cidadanía 

quen o creou e o mantivo e porque ninguén ten dereito a arrebatarnos o que nos 

pertence. 

3. O ferrocarril convencional debe ser o medio de transporte social por excelencia, 

prestando un servizo alcanzable a toda a sociedade que se beneficia directamente deste 

servizo e, indirectamente, do seu respecto ao medio ambiente, a súa menor sinistralidade 

e a integración territorial que fomenta. Os investimentos en infraestruturas de transporte 

deben favorecer de forma prioritaria ao ferrocarril convencional. 

4. Os investimentos no ferrocarril convencional deben recuperar o longo abandono 

que sufriu, orientándose a: 

 Mellora de liñas actuais: duplicación de vías, electrificación, racionalización de 

trazados. 

 Modernización dos sistemas de seguridade e sinalización. 

 Adecuación de horarios ás necesidades laborais, sociais, de estudos e de lecer da 

poboación. 

 Aumento de frecuencias en liñas cunha potencial demanda de transporte non 

satisfeita. 

 Recuperación de servizos: reapertura de estacións, transporte de mercadorías 

fraccionadas, etc. 

 Construción de estacións intermodais onde coincidan diferentes medios de 

transporte, favorecendo o uso combinado dos mesmos. 

 Cambio profundo no modelo de transporte das mercadorías. 

5. O ferrocarril debe garantir a seguridade por diante de calquera outro criterio; é 

imprescindible que se instalen os máis modernos sistemas de seguridade tanto no 

material como na infraestrutura, e que estes teñan unha compatibilidade absoluta. Así 

mesmo deben existir estamentos coordinados onde tanto empresas ferroviarias, como 

administrador de infraestruturas compartan experiencias e prevexan deficiencias. 
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6. O ferrocarril debe manter o concepto de unidade integrada de planificación e 

servizo, que responda tanto da infraestrutura como do transporte, garantindo o 

mantemento da infraestrutura e do material rodante, e conservando os medios comerciais 

e materiais (patrimonio) que permiten a súa viabilidade como empresa. 

7. As contas do ferrocarril deben valorar o aforro en custos externos que supón 

para a sociedade: respecto ao medio ambiente, servizo ofrecido á comunidade, 

ocupación do terreo, cohesión territorial, etc. 

8. O usuario débese beneficiar do aforro de custos externos que supón o ferrocarril, 

fomentando, por medio de servizos adecuados e tarifas alcanzables e 

subvencionadas, a utilización do medio máis limpo, económico e seguro. 

9. Debe fomentarse a utilización do ferrocarril como medio prioritario de transporte, 

tendo en conta as súas vantaxes económicas e sociais, tanto para viaxeiros como para 

mercadorías. 

10. O emprego no ferrocarril debe contar cun marco laboral común que garanta tanto 

as condicións de traballo como a seguridade, laboral e no transporte. A precarización do 

emprego ten como consecuencia directa a deterioración do servizo e a diminución da 

seguridade. 

A MODO DE RESUMO 

Todo o exposto resúmese nunha recuperación do investimento no ferrocarril 

convencional que garanta o mantemento das infraestruturas en condicións óptimas, 

potenciando as comunicacións de curta e media distancia, incrementando os servizos de 

proximidade e a vertebración do territorio no seu conxunto. 

Tamén se fai imprescindible abrir tramos de liñas novos e traspasar unha porcentaxe 

suficiente do transporte de mercadorías por estrada ao ferrocarril para desbloquear o 

actual colapso de consumo enerxético e de degradación ambiental. 

Hai que homoxeneizar a accesibilidade aos servizos ferroviarios e, sobre todo, a 

seguridade para evitar a consolidación de varios sistemas ferroviarios e anchos de vía 

diverxentes, que se van afastando cada vez máis en función dos diferentes niveis de 

investimento e mantemento. 

Por último é obrigatorio garantir a calidade no emprego e potenciar as bases de 

mantemento das empresas públicas ferroviarias, tanto no ámbito do mantemento de 

infraestruturas viarias (ADIF) como de vehículos ferroviarios (RENFE-Fabricación e 

Mantemento S.A.), garantindo que, tras a nova instalación ou compra de material, 

despois dos períodos de garantía e formación, este será mantido pol@s traballador@s 

do Grupo RENFE ou ADIF, para o que, nos pregos de licitacións, se recolla este extremo, 

encamiñado a garantir a cohesión laboral dos cadros do persoal ferroviario, consolidando 

unhas condicións de traballo comúns para a totalidade do ferrocarril que formen parte 

inseparable dese modelo social, vertebrador, ecolóxico e seguro. 
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PROPOSTAS DE ACTUACIÓN CONCRETA 

Esta proposta de ferrocarril está deseñada pensando nun aproveitamento conxunto da 

infraestrutura ferroviaria con material de viaxeiros e mercadorías, para o que expoñemos 

o mantemento do ancho convencional e velocidade máxima de 250 km/h desde Ourense 

a toda a rede ferroviaria galega e desde Madrid a Ourense ancho UIC con velocidades 

máximas de 350 km/h. 

É unha proposta aberta ao debate coa cidadanía galega, incorporando aquelas propostas 

razoables que se fagan desde ámbitos cidadáns como Asociacións de Veciños, 

Plataformas en Defensa do Ferrocarril, etc.  

Hai varias cuestións de vital importancia para CGT nesta proposta: 

 A compatibilidade da infraestrutura para uso tanto de trens de mercadorías como 
de viaxeiros.  

 A creación de servizos de proximidade, con investimentos prioritarios nas liñas de 
ancho métrico Ferrol-Ribadeo, polo seu lamentable estado, na liña Coruña-
Betanzos, Saída Sur de Vigo e mellora das infraestruturas ferroviarias de Ourense 
e Lugo. 

 A electrificación da totalidade das infraestruturas ferroviarias galegas, con 
ampliación a dobre vía na maioría das liñas convencionais ampliando os radios de 
curva que permitan o desenvolvemento de velocidades comerciais de 160 Km/h 
onde sexa posible.  

 A entrada do tren aos principais portos galegos. 

 A intermodalidade das estacións das grandes cidades galegas (Vigo, Santiago, A 
Coruña, Ourense, Lugo, Ferrol) e a bonificación a@s usuari@s de bonos 
mensuais na utilización dos aparcadoiros das estacións e no transporte de 
bicicletas. 

 A oferta dun sistema tarifario adecuado ao servizo que se presta e con 
bonificacións a parados e persoas sen recursos.  

O Sector Ferroviario de CGT en Galiza aposta por concentrar os investimentos 

ferroviarios nas seguintes infraestruturas ferroviarias  de Galiza: 

ZONA SUR DE GALIZA 

 Continuación do túnel de Urzáiz cara a Os Valos, con inclusión da variante do 
Porriño e conexión do Eixo Atlántico con Portugal e a liña do Miño. 

 Mellora da infraestrutura ferroviaria da liña do Miño, con dobre vía ata As Neves e 
mellora de trazado e infraestrutura As Neves-Ourense. 

 Tren de proximidade Vigo-Pontevedra-Universidade  e Vigo-Guillarei, con novos 
apeadeiros e paradas en Chapela, Os Valos, Polígono As Gándaras. 
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 Ramal viario para mercadorías de Vigo-Guixar a Bouzas, con conexión con saída 
sur de Guixar. 

 A conexión de Longo Percorrido con Madrid realizaríase utilizando o Eixo Atlántico 
e a liña do Miño, combinando ambas as infraestruturas, Vigo - Ourense por ancho 
convencional, con material Talgo de ancho variable (novos trens Talgo-Avril). En 
Ourense un intercambiador permitiría a entrada do material en ancho UIC destino 
Madrid. Con iso conseguiríase que a nova infraestrutura Ourense-Coruña e Vigo-
Santiago manteña o actual ancho convencional e poda seguir sendo utilizada 
polos trens de mercadorías. 

 Construción da estación intermodal de autobuses e trens en Vigo-Urzáiz. 

 Mellora de horarios e frecuencias no Eixo Atlántico 

 Restitución do tren das 22:30 Vigo-Santiago que permite ligazón con trens 
Porto-Vigo e regreso 5:45 Santiago-Vigo. 

 Aumento de trens Vigo Urzáiz-Coruña en franxa horaria punta (7:00-9:00). 

 Que os trens Vigo-Pontevedra aumenten o seu percorrido ata Pontevedra-
Universidade. 

 Lanzadeiras os Venres e Domingos entre Santiago de Compostela e 
Vilagarcía de Arousa, aumentando o número de prazas ofertadas durante o 
curso universitario. 

 Instauración do servizo presencial ATENDO para persoas de mobilidade reducida, 
na estación de Vilagarcía. 

ZONA NORTE DE GALIZA 

 Electrificación da infraestrutura Coruña-Ferrol e mellora do seu trazado. 

 Construción do ByPass de Betanzos Infesta que permite un aforro de 15 minutos. 

 Servizo de proximidade Coruña-Ferrol con frecuencias axeitadas a horarios de 
traballo, necesidades sociais (médicos, administración), de estudos e lecer. 

 Creación de conexións ferroviarias cos portos de Coruña, Ferrol e a fábrica de 
aluminio de San Cibrao. 

 Mellora integral da liña de ancho métrico Ferrol-Ribadeo e conexión con Asturias. 

 Planificación de ligazóns en Ferrol que conecten a rede convencional de Renfe 
coa de ancho métrico. 

ZONA INTERIOR DE GALIZA 

 Electrificación e mellora de todas as infraestruturas ferroviarias de Ourense e 
Lugo. 
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 Adecuación de horarios de trens ás necesidades da poboación e non só ás 
ligazóns con trens de Longa Distancia a Madrid/Barcelona. 

 Modificación de horario Ponferrada-Ourense de tren 12611 adiantando a súa saída 
para permitir chegada a Ourense antes das 10:00 horas. 

 Continuación a Santiago do TRD Lugo-Ourense con chegada a Ourense ás 10:30 
horas. 

 Modificar horario Carballiño-Ourense para dar ligazón con ALVIA e AVANT a 
Santiago. 

 Tren Ourense-A Coruña por Lugo con saída de Ourense ás 7 da mañá que 
serviría para estudantes e traballadores de Ourense, Monforte e Sarria. -Tren 
Lugo-Ourense con saída ás 7 da mañá e ligazón para Santiago e Vigo. 

 Valoración e estudo dun tren de Vigo Urzáiz-Santiago-Ourense-Monforte-
Ponferrada os venres e domingos, adecuándoo ao calendario escolar.  

 Tren de proximidade O Carballiño-Baños de Molga con paradas en Universidade e 
Polígono Industrial. 

 Nova infraestrutura ferroviaria Lugo-Santiago, para que todas as capitais de 
provincias queden comunicadas con Santiago, dando saída á poboación de Lugo. 

 Restablecemento do servizo Ourense-Poboa de Sanabria-Ourense. 

 Creación en Monforte dunha gran estación de clasificación de mercadorías para 
Galicia.  

 Aplicación de tarifas de Media Distancia Convencional (T.4) no servizo ferroviario 
Ourense-Santiago-Coruña en trens S/121, igualándoos ao traxecto Coruña-
Santiago-Vilagarcía-Pontevedra-Vigo Urzáiz, dado que non se cumpren as 
condicións dun servizo AVANT (circular a 250 km/h por ancho UIC) como  o 
existente noutras CC.AA. 

 Implantación do servizo ATENDO de axuda a persoas de mobilidade reducida en 
estacións como O Barco e A Rúa. 

 

MEDIDAS LABORAIS 

Convocar as Ofertas de Emprego Público necesarias para cubrir o déficit de persoal que 

na actualidade ten o Grupo RENFE e ADIF e rexuvenecer o envellecido persoal das 

empresas públicas, evitando a privatización de áreas estratéxicas como o mantemento 

de instalacións de seguridade e vehículos ferroviarios. 

Negociar un Acordo Marco que regule a condicións de traballo no Sector, evitando a 

competencia interna e garantindo unhas mínimas condicións laborais e salariais en todo 

o Sector Ferroviario español, evitando a precarización das condicións laborais e salariais 

coa proliferación de empresas subcontratadas. 
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CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
SECTOR FERROVIARIO DE GALIZA 

sffcgtgaliza@gmail.com 

 

Sector Ferroviario de A Coruña 
renfecor@cgtgalicia.org 

Federación Local de CGT-Coruña 

R/ Simón Bolívar 89, baixo 15011-A Coruña 

 981 12 84 77 

 

Sector Ferroviario de Lugo 
cgtmonforte@yahoo.es 

R/ Ramón Cabanillas S/N, estación  FF.CC. 1º Sarria 

27600-Lugo 

 

Setor Ferroviario de Ourense 
sff-cgtourense@hotmail.com 

Federación Local de CGT-Ourense 

R/ Rei Soto 1, 2º ezda 32001-Ourense 

 988 61 55 43 

 
Sector Ferroviario de Pontevedra 

sffcgtpontevedra@gmail.com 

Federación Local de CGT-Vigo 

R/ Urzáiz 71, entrechán ezda. 36204-Vigo 

 986 43 14 76 

 

 

  

  

 


