
A continuidade do 
Eixo Atlántico de Alta Velocidade cara o Sur 

A SAÍDA SUR DE VIGO 



A terminal de Vigo-Urzáiz foi estación término desde a 
súa primeira construción en 1881 ata a actualidade 
 



Desde os 90 manifestouse o interese de transformar a estación de Urzáiz 

en pasante, evitando o rodeo por Redondela das composicións que unen 

Vigo con Ourense ou Portugal. 

Esta idea xa foi estudada pola Xunta de Galicia en 1994 e aparece 

recollida no Plan Alternativo ao Plan Director de Infraestruturas 1993-

2007, en 1995. 

Contando Estrelas 

https://www.flickr.com/people/96937621@N00


A Saída Sur ferroviaria de Vigo 



¿Que é a Saída Sur ferroviaria de Vigo? 

É a actuación que permitiría a continuidade do Eixo Atlántico de Alta 
Velocidade cara ao Sur, a través dun novo trazado (15,5 km de lonxitude 
aproximadamente) que enlazaría Vigo coa zona do Porriño. 
 
A esta idea inicial engadiríase o ramal de conexión coa zona portuaria 
de Bouzas (uns 5 km de lonxitude), incluído no Plan estratéxico do Porto 
de Vigo 2018-2028. 





Orzamento estimado 

Investimento estimado Saída Sur Acc. Bouzas Total 

Orzamento de execución material (OEM) 260 80 340 

Gastos xerais 33,8 10,4 44,2 

Beneficio industrial 15,6 4,8 20,4 

Orzamento base de licitación (sen IVE) 309,4 95,2 404,6 

% Cultural sobre OEM 3,9 1,2 5,1 

Orzamento total (sen IVE) 313,3 96,4 409,7 

Millóns de euros 



Tendo en conta que a “Saída Sur" de Vigo pertencería á 
rede básica (core network) da Rede Transeuropea de 
Transportes (TEN-T), as actuacións deberán completarse 
o 31 de decembro de 2030. 



Planificación 
Prazo

[meses]

Estudo Informativo 15

Información pública 6

Tramitación ambiental 24

Licitación/adxudicación proxectos 6

Redacción procecto 15

Licit./adxud. construción infraestrutura 6

Construción infraestrutura 48

Licit./adxud. montaxe vía e outros 6

Montaxe vía 12

Electrificación 12

Instalacións de seguridade e comunicacións 12
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BENEFICIOS PREVISTOS 
Derivados de concentrar o transporte ferroviario de viaxeiros 

nunha única terminal 

 



Actualmente as estacións de Urzáiz e 
Guixar operan de forma practicamente 
illada, independente unha da outra. 

 En cada terminal non existe 
información sobre a existencia e 
situación da outra. 

 Non existe información da oferta 
de servizos dunha na outra. 

 Non existe unha oferta de 
transporte público regular que as 
una. 

Todo isto conduce a renunciar a unha oferta de servizos máis atractivos. 



Evitar que a maior parte dos servizos sexan 
atendidos desde unha terminal provisional 

Vigo-Urzáiz 

 20 servizos diarios, de tipo rexional, 
sobre o Eixo Atlántico de Alta 
Velocidade. 

Vigo-Guixar 

 43 servizos diarios, entre os que se 
atopan os que unen Vigo con Madrid, 
Barcelona, Bilbao/Hendaia e Porto. 



Evitar que a maior parte dos servizos sexan 
atendidos desde unha terminal provisional 

Vigo-Urzáiz 
 Número de vías: 6 
 Número de plataformas: 4 
 Lonxitude plataformas: 400/350  m 
 Aparcamento: 443 (1200) prazas  

Vigo-Guixar 
 Número de vías: 5 
 Número de plataformas: 3 
 Lonxitude plataformas: 285/100  m 
 Aparcamento: 130 prazas  



Facilitar a intermodalidade e a extensión da rede 
de servizos públicos de transporte 

A construción da terminal de autobuses en Vigo-
Urzáiz facilitará o intercambio modal e a extensión 
da rede de transporte público a uns niveis que non 
se poden abordar dende a de Guixar. 



Evitar unha situación única en España  
A coexistencia en Vigo (295.364 hab) das estacións de  Urzáiz e Guixar é única 
en España, en poboacións de máis de 100.000 habitantes. 

 Madrid (3.266.126 hab): Puerta de Atocha e Chamartín teñen (e terán máis no futuro) servizos 
pasantes e están unidas por, entre outros, servizos de proximidade (Cercanías), de uso gratuíto 
para viaxeiros de longa distancia. 

 Barcelona (1.636.762 hab): Prevese a mesma disposición que en Madrid para Sants e Sagrera. 

 Valencia (794.288 hab): Tense previsto unificar as súas dúas estacións (Nord e Joaquín  Sorrolla) 
nunha nova estación Central. 

 Tarragona (134.515 hab): É un caso inusual, coa súa segunda estación (Camp de Tarragona, 
para alta velocidade) a 10 km do centro, con problemas de conectividade, funcionalidade e 
accesibilidade. 



BENEFICIOS PREVISTOS 
Redución do tempo de viaxe 

 



Considérase que a redución do tempo de viaxe nos 
desprazamentos en tren desempeña un destacado 

papel para aumentar o uso do transporte ferroviario 

JL Prada 



Neste caso, o maior 
impacto sobre a redución 
do tempo de viaxe 
produciríase coa 
eliminación dos 
transbordos e os tempos 
de espera na terminal de 
Vigo-Guixar, en servizos 
que teñan orixe ou 
destino noutras cidades 
distintas de Vigo. 

 



Santiago Vigo -Guixar Porto Tempo viaxe Espera 

6:17 h 7:44 h 8:58 h 11:20 h 5 h 3 min 74 min 

16:27 h 17:53 h 19:56 h 22:18 h 5 h 51 min 123 min 

Coa “Saída Sur” (estimados): 

 Tempo de viaxe: 2 h 53 min 

 Aforro tempo viaxe: 44% 

 Sen transbordo nin espera en Vigo-Urzáiz. 

Servizo Santiago  Porto 

Actualmente (horarios inverno 2019-20): 



Non debe esquecerse que a 
redución dos custos asociados 
aos transbordos é un obxectivo 
básico de toda política de 
transportes, que busque mellorar 
a atracción do sistema de 
transporte público en detrimento 
do uso do vehículo particular. 

 



BENEFICIOS PREVISTOS 
Beneficios para o Porto de Vigo 

 



sitúa unha terminal especializada en 
tráficos de mercadoría xeral  Roll- on  

Roll- off, non ten conexión ferroviaria.  

AP Vigo 

Na actualidade, a  
área portuaria de Bouzas, onde se 



A súa conexión coa ‘‘Saída Sur” permitiría: 

a) Reducir, en xeral, os custos do 
transporte ao poder realizar o 
movemento dos automóbiles por 
ferrocarril. 

b) Atraer novos tráficos de carga ou 
descarga de vehículos (ou outras 
modalidades de carga  Ro- Ro) a través 
da terminal de Bouzas. 

c) Favorecer a conexión ferroviaria da área 
portuaria de Bouzas e das empresas 
próximas coa Plataforma Loxística de 
Salvaterra As Neves (PLISAN). 



BENEFICIOS PREVISTOS 
A medio-longo prazo 

 



A construción da “Saída Sur” contribuiría a potenciar a cohesión económica, 

social e territorial na Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal. 



A “Saída Sur” contribuiría a mellorar a accesibilidade nunha Eurorrexión onde:  

 Aséntanse as 3/4 partes do PIB e da poboación da Eurorrexión. 

 Existen 5 universidades (A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Minho e 
Porto). 

 Existen 4 aeroportos (A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo e Porto). 

 Sitúanse os principais portos do tramo Norte da fachada atlántica ibérica: 
Ferrol, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra-Marín, Vigo, Viana  do 
Castelo e  Leixões. 

 Desenvólvense significativos fluxos por motivos laborais, comerciais e 
turísticos (por exemplo, asociados ao Camiño Portugués a Santiago), etc. 



ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO 
 



INVESTIMENTO REQUIRIDO 

Estímase un investimento de 

409,7 millóns, cun prazo de 10 

anos dende a licitación dos 

estudos preliminares á posta en 

servizo 

No ano 30, o valor residual do 

investimento é de 264,2 millóns 
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Investimento total estimado Saída Sur Bouzas Total

Orzamento de Execución 260 80 340

GX 33,8 10,4 44,2

BI 15,6 4,8 20,4

Orzamento base de licitación 309,4 95,2 404,6

% Cultural sobre PEM 3,9 1,2 5,1

Orzamento total (IVE non incluído) 313,3 96,4 409,7

Orzamento de investimento estimado (mi l lóns)



ANÁLISE REALIZADA E MÉTRICAS A CALCULAR 

Estímase o impacto sobre a produción e o emprego do proxecto, tanto na 

fase de construción como na fase de operación, utilizando a metodoloxía 

Input-Output 

 

ANÁLISE 

CUSTO-

BENEFICIO 

ANÁLISE DE 

IMPACTO EN 

TERMOS DE 

PRODUCIÓN E 

EMPREGO 

Seguindo o manual de avaliación de investimentos de ADIF, analízanse os custos e 

beneficios do proxecto dende a óptica de ADIF e os operadores ferroviarios, os 

usuarios finais, os operadores alternativos e a sociedade en xeral 

 

Emprégase unha dobre óptica: financeira e económica (social) seguindo a 

metodoloxía do manual de avaliación de investimentos en ferrocarril de ADIF 

 

Diferénciase o tráfico de mercadorías e pasaxeiros 



A METODOLOXÍA DE ADIF PARA A AVALIACIÓN DE INVESTIMENTOS 
DE FERROCARRIL ANALIZA A RENDIBILIDADE ECONÓMICA, QUE 
TEN EN CONTA AS EXTERNALIDADES OU EFECTOS DO PROXECTO 
PARA A SOCIEDADE E MEDIO AMBIENTE 

AVALIACIÓN 
FINANCEIRA

AVALIACIÓN 
ECONÓMICA

A prezos de mercado, 
valores constantes

A prezos sombra, 
valores constantes

TIR-e

VAN-e

FLUXOS 
CUSTOS
(Operación, 

etc)

FLUXOS 
INGRESOS

(Investim., 
explotación…) Externalidades

Aforro tempos, 
custos

ambientais…



O RESULTADO ECONÓMICO REFLEXA O EFECTO SOBRE OS 
DISTINTOS AXENTES A NIVEL MONETARIO E NON MONETARIO 

Aforro de tempo 

Valor do tempo 

Siniestralidade 

Emisións 

 

Investimentos 

Variación de custos 

Ingresos 

 

ADIF 

Operadores ferroviarios 

Viaxeiros 

Cargadores de mercadorías 

Operadores de transporte por estrada 

Sociedade en xeral 

AXENTES 
VARIABLES 

MONETARIAS 
VARIABLES 

 NON MONETARIAS 



EFECTOS CLAVE. 1. DEMANDA DE VIAXEIROS 

 
 

PASAXEIROS ACTUAIS 
58.700 pasaxeiros/ano Vigo-
Portugal, 23.400 Vigo-Ourense 

 
Aforros de entre 12 e 21 minutos en 
Vigo-Portugal e de 22 minutos en Vigo-
Ourense 

01 
 
 

CAPTACIÓN DE PEREGRINOS 
PROCEDENTES DE PORTUGAL 
5.044 pasaxeiros/ano 

 
A nova operativa, ao permitir conectar 
os trens Santiago-Vigo e Vigo-Portugal, 
permite melloras potenciais nos tempos 
Santiago-Porto de máis de 120 minutos. 
 
Estímase unha captación incremental do 
35% dos peregrinos con orixen Portugal 
actuais (só en percorrido de volta) 

02 
 
 

PASAXEIROS GALICIA-
PORTUGAL XERAIS 
462.406 novos pasaxeiros en    
ano 7 
Estímase que o tren pase dunha 
captación actual do 1,05% ao 9,35% dos 
fluxos estimados. 
Representa 462.406 novos viaxeiros no 
ano 7 de operación, cun total de 
521.106 viaxes/ano 

03 



EFECTOS CLAVE. 2. DEMANDA DE MERCADORÍAS 

 
 

MERCADORÍAS ACTUAIS 
96.728 t/ano Vigo-Portugal  

 
Non se estima impacto xa que se 
considera que as mercadorías actuais 
proceden ou ben da terminal de Vigo-
Guixar, vinculada á estación de Guixar, 
polo que non empregarían a saída Sur, 
ou teñen orixe-destino fora de Vigo, polo 
que non chegarían a usar a nova saída 
Sur 

01 
 
 

DESVÍO DE MERCADORÍAS DE 
PORRIÑO A BOUZAS 
39.308 t/ano 

 
O enlace de Bouzas permitiría que máis 
de 39.000 t (principalmente 
automoción) que usan actualmente o 
tren dende Porriño carguen 
directamente en Bouzas, evitando o 
tráfico de camións asociado (eliminando 
máis de 62.000 km de transporte en 
camión) 

02 
 
 

NOVAS MERCADORÍAS 
CARGADAS EN BOUZAS 
240.691 t/ano cun percorrido 
promedio de 508 km 

 
O Porto de Vigo estima máis de 240.000 
t de novas mercadorías que poderían 
cargarse directamente en Bouzas. Os 
destinos principais serían Mangualde, 
Madrid, Zaragoza e Palencia 
 
Desvío modal de máis de 9 millóns de 
km de transporte en camión 

03 



CUSTO-BENEFICIO. IMPACTO. ÁMBITO FERROVIARIO 

OUTROS INGRESOS-ESTACIÓNS 

2.081.057 €/Ano (custo) 

309.806 €/Ano (ingreso) 

ADIF 

VÍA A MANTER 

INGRESOS POR NOVOS 

TRÁFICOS 

A efectos de prudencia non se estimaron 

os ingresos diferenciais derivados do 

maior uso das estacións 

INGRESOS 

OPERADOR FERROVIARIO 

CUSTOS DE OPERACIÓN 

PAGOS A ADIF 

INGRESOS 

4.621.700 €/Ano (custo medio*) 

309.806 €/Ano (custo) 

11.160.484 €/Ano (Ingreso máx*) 

* En termos constantes 



CUSTO-BENEFICIO. USUARIOS DE TRANSPORTE 

CUSTO-NOVOS USUARIOS 

27.922 horas/Ano aforradas;  

649.797 €  

Aforro de 9.723.662 €/ano 

(máximo) 

PASAXEIROS 

TEMPOS-USUARIOS ACTUAIS 

TEMPOS-NOVOS USUARIOS 

Aforro de 5.270.260 €/ano 

(máximo) 

MERCADORÍAS 

TEMPOS-USUARIOS ACTUAIS 

CUSTO-USUARIOS ACTUAIS 

CUSTO-NOVOS USUARIOS 

Non se contemplan aforros 

Non se contemplan aforros 

8.527.034 €/ano 



CUSTO-BENEFICIO. OUTROS OPERADORES E SOCIEDADE 

-655.926 €/ano (valor máximo) 

-2.497.842 €/ano 

OUTROS OPERADORES 

PERDA DE EXCEDENTE-

OPERADOR AUTOBÚS 

PERDA DE EXCEDENTE-

OPERADOR MERCADORÍAS 

SOCIEDADE 

EXTERNALIDADES-SOCIEDADE* 

9.028.448 €/ano 

* Monetarízanse os aforros en custos de accidente, ruidos, polución, cambio climático ou efectos urbanos, entre outros 



A SAÍDA SUR TEN UN IMPACTO ECONÓMICO POSITIVO QUE 
SE TRASLADA Á SOCIEDADE E USUARIOS DA REDE 

Dende un punto de vista económico, o 

proxecto é sostible, acadando unha 

TIR-e de 9,73%, case o dobre do 

mínimo do 5,5% requirido en proxectos 

deste tipo por ADIF 

Isto implica que o seu efecto 

beneficioso sobre a sociedade 

practicamente duplica o mínimo 

requerido para acometer un 

investimento deste tipo 

 

SOSTIBLE 

145.505.537€ VAN-e 5,5% TED 9,73% TIR-e 
TASA ECO. DE DESCUENTO VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RENTABILIDAD ECO. 

A Saída Sur xeraría un valor 

actual neto económico de máis de 

145 millóns, é decir: aplicando 

unha rendibilidade social mínima 

do 5,5%, o proxecto xeraría un 

exceso de rendibilidade social 

sobre o mínimo de máis de 145 

millóns en 30 anos 

 

RENDIBLE SOCIALMENTE 



OS EFECTOS POSITIVOS DO PROXECTO TRASLÁDANSE A 
VIAXEIROS, SOCIEDADE EN XERAL E CLIENTES DE MERCADORÍAS 

• A mellora para os 

pasaxeiros: máis de 485 

millóns de euros (aforro 

de tempo e custo) 

• Para a sociedade: máis 

de 187 millóns (menos 

contaminación, 

siniestros…) 

• Para os usuarios do 

transporte de 

mercadorías: máis de 

179 millóns 

EXCEDENTE 

DISTRIBUÍDO 

150,12 

ADIF Operador 
Ferrov 

65,31 

Total variac. 
Excedente 

Transporte 
estrada 

485,26 

187,61 

Pasaxeiros 

179,07 

Clientes 
mercadorías 

Sociedade 

-130,51 

806,24 



FASE DE CONSTRUCIÓN-EMPREGO 

590 empregos/ano a tempo completo 

5.898 empregos dun ano de duración 

IMPACTO-EMPREGO E PRODUCIÓN 

FASE DE CONSTRUCIÓN-PRODUCIÓN 

660 millóns de impacto total 

410 millóns de impacto directo 

250 millóns de impacto indirecto 

FASE DE OPERACIÓN-PRODUCIÓN 

528 millóns de impacto total**  

328 millóns de impacto directo 

200 millóns de impacto indirecto 

FASE DE OPERACIÓN-EMPREGO 

225 empregos/ano equivalentes  

a tempo completo* 

**Impacto a 20 anos de explotación *Maquinistas, revisores, mecánicos, operacións carga/descarga, empresas auxiliares, etc 



CONCLUSIÓNS 



Mellora da oferta de transporte ferroviario 

 Supresión do transbordo en Vigo-Guixar  Eliminación das esperas. 

 Redución dos tempos de viaxe entre Galicia e Portugal, e Vigo-Ourense. 

 

Mellora da oferta de transporte público 

 Finaliza a situación provisional de Vigo-Guixar. 

 Centralízase na terminal intermodal de Vigo-Urzáiz toda a oferta de transporte 
público. 

Beneficios derivados da “Saída Sur” de Vigo 



Mellora da comunicación do porto de Vigo 

 Redución dos custos de transporte  Porto máis competitivo. 

 Atracción de novos tráficos Ro-Ro a través da terminal de Bouzas. 

 Favorécese a conexión ferroviaria da área portuaria de Bouzas e das 
empresas próximas coa PLISAN. 

Beneficios derivados da “Saída Sur” de Vigo 



Beneficios derivados da “Saída Sur” de Vigo 
Efectos económicos 

 O saldo en termos económicos, é positivo, cunha TIRe do 9,73% (TIR económica, 
considerando externalidades e excedentes a prezos sombra), superior á mínima esixida 
para este tipo de proxectos do 5,5%, e un VANe (VAN económico) positivo de 
145.505.537€, polo que se considera positivo para o conxunto da sociedade. 

 O investimento terá un impacto económico indirecto de 250 millóns de euros na fase 
de construción e de 200 millóns de euros na fase de operación, cun impacto total de 
máis de 1.188 millóns. 



En suma, os beneficios que a execución da “Saída Sur” de Vigo tería 
para a cidade e a súa comarca van máis alá das obvias melloras na 
calidade do transporte ferroviario: 
 
 
 
 
 
 
Esta infraestrutura é básica para o desenvolvemento económico e 
social, e para a cohesión territorial da Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal. 

Principais indicadores Unidade

Impacto económico xerado sobre Galicia (30 anos)* 1.188.422.354 €

Emprego xerado (empregos de 1 ano); 30 anos 10.623 Empregos 1 ano

Media emprego anual 30 anos (emprego de 1 ano) 354 Empregos 1 ano

T CO2 evitadas (total) 305.471 t CO2

Accidentes evitados (total)

Mortos 12 Mortos

Feridos 286 Feridos



A continuidade do 
Eixo Atlántico de Alta Velocidade cara o Sur 

A SAÍDA SUR DE VIGO 


