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1  INTRODUCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

O concepto de mobilidade mudou para adaptarse ás novas realidades territoriais 
e sociais adoptando unha visón complexa, multimodal e multidimensional. Así, a 
superación do concepto ligado ao transporte urbano obrigado por motivos laborais 
e de viaxeiros e mercancías baseado no automóbil, da paso a unha visión ligada 
a o dereito da cidadanía a ter accesibilidade ás actividades desenvolvidas sobre o 
territorio, sexan estas laborais ou de ocio, empregando o modo que mellor satisfaga 
as súas preferencias. Esta situación xunto co crecemento do nivel de motorización e 
os efectos medioambientais e sociais que ten o actual modelo de mobilidade require 
procurar unha modificación no reparto modal de cara a acadar unha mobilidade máis 
sustentable.

Neste contexto, en Cuntis realizáronse pequenas intervencións urbanas nas que 
se procuraba gañar espazo para o peón coma a mellora da Rúa da Igrexa, da Praza de 
Galicia ou da Rúa da Presiña.

Destacamos tamén o sistema de préstamo de bicicletas existente no concello, 
“Móvete en bici por Cuntis”, como unha iniciativa en pro de incentivar os modos de 
transporte non motorizados, así como a peonalización do centro histórico nas fins de 
semana .

1.2 OBXECTO E OBXECTIVOS DO PLAN

O modelo actual de mobilidade, caracterizado por un uso excesivo do vehículo, 
orixina un deterioro social e ambiental, xerando tamén o deterioro enerxético e social 
da cidade. Este deterioro vese agravado por factores derivados como o consumo 
enerxético e de espazo, o aumento das emisións e menor calidade do aire, a conxestión 
xerada pola falta de eficacia nos desprazamentos, a inseguridade e os accidentes, 
xunto con problemas sociais coma a falta de autonomía infantil, da terceira idade e das 
persoas con mobilidade reducida. Ademais destas consecuencias, exercer o dereito 
á mobilidade para determinados sectores da poboación nesta situación supón unha 
dificultade debido á inexistencia de infraestruturas para ciclistas e peóns e á carencia 
de transporte público orixinando problemas de exclusión social para aquelas persoas 
que non teñen acceso ao vehículo privado.

O obxecto deste Plan de mobilidade é a incorporación da mobilidade na 
planificación para afrontar os problemas existentes a comprensión da mobilidade coma 
un concepto intensamente involucrado en diversos aspectos da vida urbana, resultando 
determinante para a calidade de vida.

A redacción deste documento concíbese co obxectivo de asegurar o equilibrio 
entre as necesidades de mobilidade e  accesibilidade da poboación, favorecendo a 

“O actual modelo 
de mobilidade 
require procurar 
unha modificación 
no reparto modal de 
cara a acadar unha 
mobilidade máis 
sustentable”

Parque da Feira
Fonte: Elaboración propia.
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protección do medio ambiente e impulsando o desenvolvemento económico e a 
inclusión social. A mudanza do actual modelo de mobilidade, dependente do vehículo 
privado e con altas carencias en materia de transporte público, itinerarios ciclistas ou 
peonís cara un modelo de planificación da mobilidade urbana sustentable mellorará a 
calidade de vida dos habitantes de Cuntis.

En definitiva, servirá para alcanzar un novo equilibrio nos modos de transporte 
utilizados pola cidadanía, fomentando os sistemas de mobilidade alternativa sustentable 
dende un punto de vista social e ambiental a través da mobilidade peonil, en bicicleta 
e en transporte público. Esta mudanza do modelo de mobilidade lograrase mediante 
o estudo da situación actual e a planificación de medidas que axuden a reorientar as 
tendencias de mobilidade.

1.3 METODOLOXÍA

A metodoloxía proposta para a realización do traballo está fundamentada nun 
enfoque de oferta e nunha visión baseada na mobilidade sustentable, o dereito á 
mobilidade e á centralidade do peón nos desprazamentos urbanos de proximidade. Neste 
senso, se ben o automóbil permitiu grandes melloras na mobilidade, urbana e rural, por 
outra banda tamén tivo consecuencias non tan boas sobre outros aspectos territoriais 
e urbanos, medioambientais, sociais e económicos, contribuíndo ao incremento das 
emisións de gases de efecto invernadoiro, e con elo ao cambio climático, a inseguridade 
viaria e as tráxicas consecuencias de accidentes de tráfico, a segregación espacial, 
aumentar as dificultades de desprazamento da infancia e anciáns e aquelas persoas 
con dificultades de acceso o automóbil e que carecen de alternativas e, sobre todo, ao 
deterioro urbano e da calidade urbana das cidades e vilas.

Ante os problemas ocasionados polo predominio do automóbil no medio urbano, 
tanto para circular como para estacionar, nos últimos anos emerxeu un novo modelo 
de mobilidade orientado ás persoas, a prioridade trasládase ao peón, á bicicleta e 
ao transporte público, deixando para o automóbil un papel, non secundario, senón 
que supeditado aos anteriores modos e como recurso para satisfacer aqueles 
desprazamentos para os que non existe outra alternativa.

Esta visión da mobilidade orientada ao peón baséase nun enfoque de oferta que 
atende en primeiro lugar aos modos de desprazamento a pé, en bicicleta e transporte 
público, orientando cara un cambio no reparto modal en vez de darlle prioridade á 
satisfacción da demanda no vehículo privado. Este enfoque, polo tanto, parte dunha 
consideración da Mobilidade como a expresión espacial das relacións entre as distintas 
actividades existentes no territorio e que se realizan a través dunha rede de infraestruturas 
da mobilidade, na cal teñen cabida os distintos modos de desprazamento (automóbil, 
bicicleta, a pé, autobús,...) con diferentes niveis de integración e compatibilidade.

De xeito resumido, o enfoque da oferta do cal parte a visión sobre a mobilidade 
exposta en liñas anteriores implica que cada rede de infraestruturas e cada elemento 

Igrexa de Santa María de Cuntis. 
Fonte: Elaboración propia.
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destas posúe unha funcionalidade (ou varias nalgún caso particular) que está 
relacionada coa súa morfoloxía e tipoloxía, os modos de transporte, da súa capacidade 
de admisión dunha certa magnitude de fluxos, e da súa relación cos usos do solo e as 
actividades.

Así, o enfoque da oferta comeza por asignar a cada infraestrutura unha 
funcionalidade segundo o seu papel de comunicación entre ou dentro de áreas 
ambientais, a súa morfotipoloxía, a súa capacidade de asumir fluxos e as súas 
características, en consonancia cos criterios ambientais e de integración ente usos do 
solo e actividades, comprobando a utilidade do conxunto para responder ás necesidades 
de desprazamento e de cada elemento en particular aos fluxos e modos asignados.

Tratase dun enfoque de oferta que partindo do contexto territorial e urbano, por 
un lado, e da tipificación e xerarquización funcional e estrutural da rede viaria, por outro, 
desprega dous niveis de análise, un topolóxico e relacionado coas redes de mobilidade 
e outro morfotipolóxico e relacionado co deseño da estrada e a integración cos usos 
do solo, baixo criterios de sustentabilidade e satisfacción do dereito á mobilidade dos 
cidadáns.

A metodoloxía empregada para a realización deste Plan de Mobilidade 
Sustentable establece seis fases e un eixo transversal, integrando de forma secuencial 
a información territorial, a toma de datos, a identificación dos retos e problemas, a 
definición e delimitación de liñas estratéxicas e por último, o establecemento dun plan 
de implementación e seguimento, mediatizados pola Participación Pública de xeito 
transversal. A continuación e nunha primeira e breve descrición detállanse as tarefas e 
metodoloxías propias de cada unha das fases.

Fase I. A toma de datos comprenderá a caracterización global do territorio e do 
ámbito urbano, mediante unha análise morfolóxica e estrutural, co fin de delimitar as 
Áreas Ambientais Urbanas, a delimitación do ámbito concreto de análise e intervención, 
e a tipificación da rede viaria baixo criterios de sustentabilidade e capacidade ambiental. 
As análises realizaranse nun dobre nivel, por unha banda unha análise topolóxica 
respecto ao papel funcionalidade dos distintos modos de mobilidade existentes no 
ámbito de estudo: o peonil, o ciclista, o transporte público e a rede viaria motorizada. 
Por outra, de xeito complementario a esta análise baixo un enfoque de oferta, realízase 
a análise da demanda existente, tanto a nivel global como no relativo aos principais 
fluxos existentes no ámbito urbano: o peonil e o tráfico rodado, tanto no que respecta á 
circulación como ao estacionamento.

Fase II. A identificación de problemas e retos consistirá na realización dun 
diagnóstico que comprenda a problemática actual analizada durante a Fase I. A análise 
DAFO permitirá establecer a base o establecemento das liñas estratéxicas.

Fase III. A definición de liñas estratéxicas consistirá en establecer de xeito 
coordinado, as prioridades de intervención que permitan trocar o modelo de mobilidade 

Fonte na Praza das Árbores 
Fonte: Elaboración propia.
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Plano de Área de Actuación e Áreas 
Ambientais. Fonte: Elaboración propia.
Lenda

Límite área ambiental

Límite Área PMS

[BORRADOR]
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actual cara un modelo baseado na mobilidade sustentable e no dereito á mobilidade. 
O establecemento de obxectivos e criterios, baseados na mobilidade sustentable e 
no dereito á mobilidade, serán necesarios para concretar unhas liñas de intervención 
axeitadas que acaden unha situación futura de mobilidade máis sustentable e humana.

Fase IV. A delimitación de proposta e obxectivos específicos comprende 
a concreción das liñas estratéxicas mediante o establecemento das medidas para 
o fomento da mobilidade sustentable, sinalando ámbitos concretos de actuación e 
fomentando actuacións que favorezan unha mobilidade máis humana.

Fase V. O plan de implementación sinalará a estratexia temporal de implantación 
a curto, medio e longo prazo das distintas liñas estratéxicas e medidas propostas para 
garantir un esquema de mobilidade sustentable en Cuntis.

Fase VI. O seguimento da mobilidade sustentable incorporará indicadores de 
seguimento que representen a realidade da situación e sexan sensibles aos cambios e 
permitindo unha avaliación do cumprimento dos obxectivos establecidos.

O Eixo Transversal. A Participación Pública consistirá na realización dunha serie 
de actividades encamiñadas a coñecer a percepción da cidadanía sobre a mobilidade 
no ámbito de estudo, recollendo as súas propostas e suxestións respecto da visión 
futura do ámbito.

1.4 CONCLUSIÓN PRINCIPAL

Tras esta explicación do modo de traballo que se levará a cabo, así como do 
obxecto de estudo e dos obxectivos que se pretenden conseguir, poderíamos concluír 
con que esta introdución establecendo a idea dun modelo de cidade no que se inclúan 
todos os tipos de mobilidade, favorecendo aos usuarios dos modos de transporte 
sustentables, como son o peón e o ciclista, e facendo unha nova distribución do espazo, 
dun xeito máis equilibrado. Preténdese a non exclusión de ningún colectivo, garantindo 
a Accesibilidade Universal.  

Preténdese crear un modelo de cidade con un reparto mais equitativo do espazo 
público; unha redistribución que favoreza aos modos alternativos de transporte 
sustentables. Esta nova redistribución está vinculada cunha nova xestión dos espazos 
de aparcamento, que a súa vez favorecerán ao peón na súa reconquista do espazo 
público.  

Proponse un modelo de mobilidade que favoreza o incremento do uso do 
transporte público en detrimento dos desprazamentos en vehículo privado. Así mesmo, 
pénsase na futura descarbonización do sistema de transporte.

En definitiva, servirá para alcanzar un novo equilibrio nos modos de transporte 

utilizados pola cidadanía, fomentando os sistemas de mobilidade alternativa sustentable 
dende un punto de vista social e ambiental a través da mobilidade peonil, en bicicleta 
e en transporte público, así como un aumento da seguridade viaria e a Accesibilidade 
Universal no núcleo de Cuntis.

Esta mudanza do modelo de mobilidade lograrase mediante o estudo da 
situación actual e a planificación de medidas que axudan a reorientar as tendencias de 
mobilidade.
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A análise da mobilidade sustentable comprende a totalidade do Concello de Cuntis, 
posto que é fundamental observar o conxunto para poder ter unha visión xeral da situa-
ción actual. Así, proporase a axeitada actuación para que toda a superficie dispoña de 
modos de transporte suficientes, coordinados e equilibrados segundo as necesidades. 
Dun xeito particular, o presente documento céntrase no estudo e a toma de datos fun-
damentalmente do núcleo urbano. Procédese deste xeito polos motivos que se expo-
ñen a continuación.

A densidade urbana que presenta o núcleo urbano de Cuntis, onde residen 2.266 ha-
bitantes dos 4.710 correspondentes á totalidade do Concello (máis do 40%), converte 
este área na superficie de maior complexidade para a implantación deste plan de mo-
bilidade sustentable, posto que é a zona na que se congregará a maior parte da po-
boación e a que pode mostrar un maior número de conflitos de interese dende o punto 
de vista da mobilidade, así como máis riscos asociados á convivencia dos modos de 
transporte. En xeral, obsérvase que esta é a zona máis transitada e, polo tanto, a que 
máis medidas de actuación precisa.

Por outra parte, tal e como se reflicte no proceso de participación cidadá, nas distin-
tas parroquias atópanse principalmente problemas de conservación, seguridade viaria 
derivada da ausencia de sendas peonís e falta de iluminación, pero nos comentarios 
e respostas dos cidadáns apenas se mostra insatisfacción respecto ao tráfico ou esta-
cionamento, polo que non se cree necesario incidir coa mesma importancia sobre estas 
áreas. 

Con respecto á accesibilidade, non se contempla a incorporación de beirarrúas fóra do 
núcleo urbano de Cuntis, debido ás características que presentan os viarios. No seu 
lugar, para potenciar a seguridade e fomentar o uso de modos de transporte susten-
tables, apóstase por sendas peonís e ciclables. Considéranse máis seguras e máis 
atractivas para o uso de peóns e bicicletas aquelas sendas independentes, que non 
teñan que interferir co tráfico municipal rodado, por vías cunha velocidade de circula-
ción superior a 50 km/h.

Todos estes aspectos levan á conclusión de que o máis eficiente é elaborar un plan 
centrado no núcleo, mirando en todo momento cara o exterior do mesmo, para ter en 
conta as influencias e factores externos, pero cun maior detalle do núcleo urbano. Este 
será, segundo o comentado, o lugar no que se atoparán a meirande parte dos proble-
mas.

Aínda así, enténdese que é moi importante observar a totalidade do concello,  polo 
que se avalía Cuntis tendo en conta todo o conxunto urbano e as conexións con todas 
as parroquias. É dicir, estúdase como un todo, posto que é importante incorporar ao 
análise os centros atractivos que existen fóra do núcleo urbano e que xeran un número 
relevante de desprazamentos ata e dende eles. Non se poden propoñer as axeitadas 
actuacións no núcleo urbano sen unha análise coidadosa do contorno do mesmo.

Situación  do  Concello de Cuntis na comarca de 

Caldas e no contexto Galego. Fonte: Elaboración 

propia.

 Lenda

Concello de Cuntis

Comarca de Caldas

Galicia

“Non se poden 
propoñer as axeitadas 
actuacións nos 
núcleos urbanos 
sen unha análise 
coidadosa do 
contorna dos 
mesmos” 
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Plano do termo municipal de Cuntis. Fonte: Ela-

boración propia.
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Plano de poboación por parróquias do Concello 

de Cuntis. Fonte: Elaboración propia.

Situación do Concello de Cuntis na comarca de 

Caldas. Fonte: Elaboración propia. 

Concello de Cuntis

Comarca de Caldas 

Concellos de Pontevedra

2.1 RECOMPILACIÓN DE PLANS E NORMAS URBANÍSTICAS 
EXISTENTES

Para a realización deste Plan de Mobilidade Sustentable tívose en conta a información 
relativa aos ámbitos que lle corresponden a este documento. Deste xeito, cabe citar os 
seguintes:
PLANEAMENTO

- Normas subsidiarias de planeamento, PXOU adaptado á LASGA ata Lei 7/1995 
(Aprobación 31/05/1990).

ORDENANZAS E REGULAMENTOS

- Regulamento de Limitación horaria para os estacionamentos no Casco Histórico
- Regulamento o cal prohibe a circulación, parada e estacionamento de vehículos 

dende o sábado a partir das 14h ata o domingo ás 00.00h 
- Ordenanza Xeral de Protección Medioambiental de Cuntis
- Ordenanza xeral reguladora das subvencións para finalidades culturais, 

turísticas, deportivas, docentes, xuvenís, medio ambiente, participación veciñal, 
consumo, servizos sociais e outras

- Prezo público pola prestación do servizo de organización de viaxes a persoas 
da terceira idade do Concello de Cuntis.

2.2 ANÁLISE FÍSICO E CONTEXTO TERRITORIAL

2.2.1 LOCALIZACIÓN E SUPERFICIE

O Concello de Cuntis está situado ao norte da provincia de Pontevedra, na Comarca 
de Caldas, e limita ao nordeste co Concello de Valga e A Estrada, ao sur co concello de 
Campo Lameiro e Moraña e ao leste co Concello de Caldas de Reis. A súa superficie  
é de 79,8 Km2 e conta cunha densidade poboación de 58 hab./km2 segundo os datos 
do IGE de 2018. A maiores, destaca a súa posición clave, xa que se atopa a aproxi-
madamente 35km da capital, Santiago de Compostela, e a aproximadamente 30km de 
Pontevedra, capital da provincia. 

2.2.2 ANÁLISE XEOGRÁFICO

Cuntis limita con A Estrada, a cal en un papel de Cabeza do Sistema urbano interme-
dio dentro do sistema urbano galego. Esta situación, xunto coa alta accesibilidade que 
lle proporciona o paso da estrada nacional N-640, a cal atraveso o núcleo urbano, así 
como a tradición de Vila Termal e a súa proximidade ao Camiño de Santiago Portugués 
fan de Cuntis un núcleo organizado en torno á dita estrada N-640, cun tráfico relativa-
mente elevado, así como frecuentado por un considerable número de turistas. 
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Centros Atractores na contorna. Fonte: Elabora-

ción propia. 

Caldas de Reis

“Se ben 
funcionalmente 
pertence á comarca 
metropolitana de 
Pontevedra, no 
relativo ao medio 
natural pertence á 
comarca do Umia”

2.2.3 INFORMACIÓN SOBRE USOS URBANOS QUE POIDAN XERAR OU 
ATRAER DESPRAZAMENTOS

Dende o Concello de Cuntis establécense relacións funcionais e comerciais con A es-
trada, debido á proximidade desta, así como relacións funcionais, comerciais, admi-
nistrativas, e de servizos Pontevedra e coa capital, Santiago de Compostela, así como 
coa súa contorna. Destacan tamén como puntos de relevancia nos arredores Caldas 
de Reis así como a Ría de Pontevedra, a cal no verán se define como fin turístico, des-
tacando puntos como Sanxenxo,  creando un elevado número de desprazamentos cun 
carácter estacional.

Unha das características que favorece a Cuntis é a súa situación estratéxica na con-
fluencia entre dous grandes núcleos, como son Santiago de Compostela e Pontevedra, 
o que facilita as comunicacións co exterior. 

A maiores, sinálase a relativa proximidade do Polígono Industrial de Trabanca, en Vila-
garcía de Arousa, o Parque Empresarial de Vilanova I en Vilanova de Arousa situado a 
20 km ou o Polígono Industrial da Ran, no propio Concello de Cuntis , o cal se localiza 
a 2 km ao Oeste do núcleo urbano. 

No relativo á usos urbanos que poidan atraer desprazamentos dende outros munici-
pios, destacamos a existencia de augas termais, en torno as cales se localiza o Balnea-
rio Termas de Cuntis e o complexo hoteleiro de La Virgen e o Hotel Castro do Balneario, 
puntos ata os cales se despraza un elevado número de turistas.

2.2.4 NOVOS DESENVOLVEMENTOS.

O concello de Cuntis dispón de Normas Subsidiarias de Planeamento, aprobadas en 
maio de 1990. Ese instrumento de planeamento municipal de carácter xeral establece o 
Solo Apto para Urbanizar (SAU), o Solo Urbano (SU) e o Solo de Nucleo Rural (SNR).

As NNSS establecen tres polígonos dentro dos límites municipais, no Solo clasificado 
como “apto para urbanizar”: Solo Apto para Urbanizar 1, clasificado como residen-cial, 
localízase no centro-norte do núcleo urbano de Cuntis a carón da Rúa Olimpio Arca 
e do Río Gallo; Solo Apto para Urbanizar 2, clasificado como industrial, localízase no 
extremo suroeste do núcleo urbano e actualmente está ocupado polo Polígono Indus-
trial de A Ran; e Solo Apto para Urbanizar 3, clasificado como residencial e ubicado no 
extremo sur do Concello, paralelo aos ríos Gallo e Umia.

Respecto ao SAU, o desenvolvemento e concreción da súa ordenación urbanística 
conséguese mediante a redacción de plans parciais. Os plans parciais son os instru-
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Plano de zonas verdes de Cuntis. Fonte: 
Elaboración propia.
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mentos de ordenación do solo Apto para Urbanizar e destinados a fixar no mesmo a 
súa ordenación, o sistema de actuación e as etapas de realización.

Dentro desta figura, o SAU-1 e SAU-2, teñen Plans de desenvolvemento definidos:
- Plan Parcial do Polígono Industrial de A Ran (SAU-2), aprobado o 28 de Maio de 
1999: Desenvolvemento dun Plan Parcial nunha zona clasificada como in-dustrial polas 
NNSS. De ampla superficie situada a carón da N640. Os terrenos obxecto deste Plan 
Parcial teñen o seu acceso fundamental dende a N640. A zona delimitada no SAU2 
abarca un frente aproximado de 830 metros, cun fon-do de 1350 metros, quedando 
delimitada posteriormente pola estrada PO220 de Cuntis ao Pino. A extensión total é 
de 120 hectareas de terreno. 

A aprobación deste Plan Parcial foi anulado polo TSXG por medio de Sentenza do 9 de 
Setembro de 2005.

- Plan de Sectorización da Zona Industrial de A Ran (SAU-2), aprobado o 27 de 
Setembro de 2013. Responde a un doble obxectivo, por unha parte, a creación do solo 
empresarial no Concello de Cuntis, que poida acoller as actividades in-dustriais e asi-
milables realizadas no seu ámbito de influencia, e por outra, a re-gularización e ordena-
ción racional da situación de feito causada polo proceso de edificación e urbanización. 

- Plan Parcial de Espadeñal (SAU-1), aprobado o 17 de Xullo de 1991. Ordena-
ción detallada do Polígono 1 do SAU-1, colindante ao casco urbano e coñecido como 
Finca Espadeñal. O obxectivo era dobre: por unha banda, a obtención de solo urbano 
dotado de servizos, e por outra a obtención de solo para dotacións de equipamentos 
sociais que o Concello xa tiña comprometidos e cos correspondentes proxectos arqui-
tectónicos xa elaborados. 

Na segunda categoría, está o Solo Urbano, clasificado como residencial, inclúe todo o 
núcleo ubano de Cuntis, formando unha especie de cruz latina invertida que se extende 
a través das estradas N640 hacia Norte e Sur, e estradas PO220 e Rúa a Palma hacía 
Oeste e Este (respectivamente). 

Por último o Solo de Núcleo Rural, inclúe algo máis de 70 polígonos, que coinciden cos 
diferentes asentamentos rurais dispersos polo territorio municipal. Son por exemplo a 
Capela de San Ramón, Magán, Portela, Pazo-Laxos, ou Fontecova entre outras. Solo 
sen categorizar. O Solo do núcleo Rural de Ducio, inclúe un Estudio de Detalle para a 
consolidación de aliñacións no lugar de Ducio, 24 (Parroquia de Arcos de Furcos).

A maiores, temos que falar tamén para rematar este apartado, de dúas figuras, en 
con-creto de dúas modificacións puntuais. A primeira, recibe a denominación NSP na 
Zona Termal, aprobada no 1997 e incluida dentro do SAU 1. A segunda recibe a de-
nomina-ción de NSP Acceso á zona escolar e deportiva, con aprobación en 1998 (non 
está incluida en ningún recinto de ordenación).

“A análise da 
Rede Peonil sinala 
problemáticas moi 
evidentes, sobre 
todo, a distribución 
do espazo peonil 
respecto ao espazo 
viario na sección”

Imaxe do núcleo urbano de Cuntis.  
Fonte: Elaboración propia.
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2.2.5 ZONAS VERDES

A rede hidrográfica do concello está integrada na cunca do Río Umia, sendo o Río 
Gallo, afluente deste río o que discorre polo centro urbano de Cuntis, xerando ao seu 
paso espazos de estar e de interese paisaxístico. O río Umia ten a súa orixe no lugar 
de Raigoza, municipio de Forcarei .

O núcleo urbano presenta na actualidade unha área verde disposta ao longo do 
Río Gallo ao seu paso polo núcleo urbano. Creando un paseo fluvial que conten dispón 
de zonas de esparexemento e actividades deportivas ao aire libre. Ademais, no extremo 
Este do núcleo atópase o Parque de Maráns, de 1,8 hectáreas, ao que se accede 
pola EP8402 e que se podería definir como parque forestal, especies caducifoleos e 
perennes, autóctonas e foráneas.

No centro da vila, ao carón da Igrexa parroquial e da casa reitoral, ubícase a 
Horta do Cura, diante da Praza do Concello (ou da Constitución). Trátase dun conxunto 
recreativo con varias construcións etnográficas, entre as que destacan un hórreo, un 
pombal, un palco da música e un pozo entre outros. 

Por último, dentro do núcleo urbano, hai que facer tamén referencia ao parque da 
Rúa Xoán Xesús González, que inclúe unha pista polideportiva. 

Xa fora do núcleo temos que destacar a Carballeira 18, no lugar de Troáns, que 
acolle todos os anos a Feira do 18 (xornada festival de temática histórica), a Carballeira 
de Vilameán e a Carballeira do Casal.  

Para rematar hai que facer referencia a outra serie de puntos de atracción natural 
e/ou que quedan espallados polo territorio municipal e que son os seguintes: 

- O Castro de Castroladín
- O Castro de Sebil 
- Miradoiro de Montesandeu
- Monte Xesteiras
- As tres Lagoínas
- O Castro de Arcos

2.2.6 OFERTA DA REDE VIARIA

A análise da oferta viaria ten como punto de partida o establecemento da xerarquía 
actual a través da tipificación da rede. Ademais, comprende a análise dos diferentes 
modos de transporte, estudando a situación da rede peonil e ciclista, a rede motorizada 
así como da oferta de estacionamento. A mobilidade sustentable basease na poten-
ciación das redes peonís e ciclistas así como do transporte colectivo, aínda que este 
último será estudado na análise da demanda.

HUMANIZACIÓNS – ampliación de beirarrúas e redución de estacionamentos en rúa:
- Rúa da Igrexa (realizado)
- Praza de Galicia  (realizado)
- Rúa da Presiña (realizado)
- Praza de Ferrol (realizado)
- Rúa Calvo Sotelo (realizado)
- Rúa Rosalía de Castro (realizado)
- Rúa Uxío Souto (realizado)
- Rúa Castelao (realizado)
- Rúa Colón (realizado)

2.2.6.1 A TIPIFICACIÓN DO VIARIO

A estrutura viaria de Cuntis procede da evolución en torno a un casco antigo, xerado en 
base á existencia das augas termais no lugar -feito o cal provocou o incremento de di-
versas actividades hoteleiras e termais- e en torno ao viario N-640, viario o cal vencella 
o concello de Cuntis con Caldas de Reis e que se presenta como un eixe de apoio da 
estrutura urbana, xunto con, en menor medida, os viarios PO-220 e EP-8402. 

A relevancia da rede viaria mantívose ata a actualidade, imperando esta como a prin-
cipal infraestrutura de mobilidade en Cuntis, sendo a Rúa da Igrexa, a Rúa da Palma e 
a Rúa Circunvalación Don Aurelio –tal e como se denomina o viario N-640 no seu paso 
polo núcleo urbano de Cuntis- as que artellen a estrutura urbana no núcleo. A maiores, 
apuntar que actualmente é a Rúa Circunvalación Don Aurelio, xunto coa Rúa a Palma, 
en menor medida, as cales vertebran o crecemento do ámbito. A pesar da existencia 
destas dúas novas vías, a estrutura inicial central, é dicir, o Casco Antigo, aínda se 
conserva.

A análise da rede viaria neste PMS debe comezar pola tipificación, de xeito que cada 
elemento da vía adquira unha funcionalidade diferenciada relacionada coa súa morfo-
loxía, cos modos de transporte, coa súa capacidade de admisión de fluxos e sen es-
quecer a relación cos usos e actividades. Produto desta tipificación manifestase unha 
xerarquía e especialización da rede determinante para establecer unha modificación no 
reparto modal de acordo a criterios de sustentabilidade.

Desde o punto de vista da tipificación do viario, este estudo de mobilidade tanto a nivel 
municipal como urbano considera a seguinte clasificación:

 +Vías Estruturais Territoriais (VET): son aquelas vías que estruturan e comu-
nican os principais centros urbanos e núcleos de poboación e actividade do espazo 
territorial considerado.
 +Vías Estruturais Municipais (VEM): son aquelas vías que estruturan e comuni-
can os principais núcleos de poboación e actividade de rango municipal.
 +Vías Estruturais Urbanas (VEU): son as vías que estruturan os núcleos urba-
nos e posúen unha función básica de distribución urbana do tráfico e comunicación de 

“A estrutura viaria 
de Cuntis procede da 
evolución en torno 
a un casco antigo, 
xerado en base á 
existencia das augas 
termais no lugar ”  



PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN CUNTIS. DOCUMENTO FINAL10

distintas Áreas Ambientais.
 +Vías Locais (VL): son as vías que posúen unha funcionalidade de accesibilida-
de terminal no ámbito local.
 
Deste xeito, no ámbito de análise do núcleo urbano, a tipificación viaria sinala as se-
guintes vías:

+ Vías Estruturais Territoriais (VET): Identifícase a N-640, a tal adopta o nome de Rúa 
Circunvalación Don Aurelio no seu paso polo núcleo urbano de Cuntis,  como unha Vía 
Estrutural Territorial, unindo o municipio de Cuntis con A Estrada e Caldas.

+ Vías Estruturais Municipais (VEM):Identifícanse como vías estruturais munici-
pais as estradas provinciais EP-8402, EP-8403 e a EP-8404, as cales actúan como via-
rios de conexión entre o núcleo urbano e as demais parroquias do concello, así como 
a PO-220.  

+ Vías Estruturais Urbanas (VEU): No relativo á tipificación do viario, no núcleo 
urbano de Cuntis son a Rúa da Igrexa, a Rúa da Presiña e a Rúa da Palma, as que 
actúan como Vías Estruturais Municipais. 

+ Vías Locais (VL): Considéranse Vías Locais as vías restantes do núcleo urbano, 
como son a Rúa Bernardo Sagasta, a Rúa Castelao, ou a Rúa Uxío Souto. A maiores, 
debemos sinalar que en Cuntis xa foron tomadas certas medidas para dar prioridade 
ao peón en certas rúas do Casco Antigo.

2.2.6.2 A REDE PEONIL

En xeral, a nivel de núcleo urbano, e aparte da actual supeditación ao automóbil en 
xeral nas vilas galegas, a análise da Rede Peonil sinala problemáticas moi evidentes 
respecto as seguintes cinco cuestións de carácter morfolóxico e funcional: as carac-
terísticas das beirarrúas, as pendentes, as rúas afectadas por tráfico rodado, as rúas 
afectadas pola ocupación irregular polo estacionamento e, sobre todo, a distribución do 
espazo peonil respecto ao espazo viario na sección.

Neste senso, respecto das características das beirarrúas, na súa meirande parte a 
Rede Peonil amosa unha clara insuficiencia respecto desta cuestión. Existen un núme-
ro de rúas (35%) no núcleo urbano nas que, na súa totalidade ou nalgún dos seus tra-
mos, ambas beirarrúas son menores de 1,80m, mentres que só algún tramo das rúas 
principais contan con ambas beirarrúas maiores de 1,80m, como é o caso das rúas do 
Convento, rúa de Bernardo Sagasta ou a Rúa da Palma. Esta cuestión está claramente 
relacionada coa distribución do espazo público, onde a superficie de prioridade peonil 
(prazas, parques e rúas peonís) apenas supera o 5,37% do espazo público total, por-
centaxe á que se pode engadir un 26,86% dedicado a beirarrúas.  Desta porcentaxe da 
distribución do espazo público podemos concluír, tal e como xa se adiantou en aparta-

Imaxe do núcleo urbano de Cuntis.  
Fonte: Elaboración propia.
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Táboa relativa ao uso do servizo de 
préstamo de bicicletas públicas no 
Concello de Cuntis, entendendo os 
datos relativos ano ano 2019 dende 
Xaneiro de dito ano ata o 31 de Xullo de 
2019. 
Fonte: Oficina de OMIX e elaboración 
propia. 
 
Imaxe do remate da senda fluvial do Río 
Gallo.
Fonte: Elaboración propia.

dos anterior, nunha maior porcentaxe de espazo público reservada para o automóbil, 
ben sexa reservado para espazo de circulación como para estacionamento, represen-
tando o 47,31% do espazo público total no núcleo urbano de Cuntis.

No relacionado ás pendentes, pode observarse unha topografía dabondo chan. Deter-
mínase que o 89,20% das rúas contan cunha pendente inferior ao 6%, o que fai que 
os desprazamentos sexan máis cómodos. Apenas o 6,69% das rúas presentan unha 
pendente maior ao 8%, estando o 4,11% das rúas restantes entre o 6 e o 8%.

Por último, dentro destes grandes aspectos de análise, no núcleo urbano e segundo 
datos extraídos e analizados da Dirección Xeral de Tráfico, non se detectan grandes 
problemas de conflito entre o peón e o tráfico. A tendencia a accidentes nestes últimos 
anos en vías urbanas viuse reducida, pero sen chegar a ser nula. Non se detectan 
grandes problemas, permitindo unha convivencia boa entre peón e tráfico nalgunhas 
rúas, e mellorable noutras.

A análise da Rede Peonil amosa a existencia dun importante problema no que respecta 
ao núcleo urbano de Cuntis, común á maioría dos núcleos urbanos galegos: a supedi-
tación do peón ao automóbil, e con elo a ocupación do espazo público por este último.

A nivel de concello, Cuntis conta actualmente coa Ruta da Ponte do Ramo (PR-G 123). 
Trátase dunha ruta circular de aproximadamente 6,5 km. A ruta pode comezarse dende 
Cequeril, Castrolandín e diversos núcleos que aparecen ao longo do Camiño. Discorre 
ao longo do Río Umia, O Castro de Castrolandín e a ponte do. Ademais desta existen 
outras dúas rutas máis como son A Ruta dos Ríos e Dos Castros, de recorrido circular, 
percorren unha lonxitude total de 14km. O inicio da ruta comeza no Castro de Castro-
landín recorrendo a fervenza do Érbedo e as Pozas das Campaíñas. Esta ruta permite 
realizar tres opcións distintas, de xeito que permiten diferentes opcións de percorrido 
circular, de diferente lonxitude.  

2.2.6.3 A REDE CICLISTA

A análise da oferta da rede ciclista constitúe o segundo dos tres eixos nos que se ba-
sea a mobilidade sustentable, a carón da rede peonil analizada no apartado anterior e 
a mobilidade en transporte colectivo. Trátase do mesmo xeito que a mobilidade a pé 
dun modo de transporte en situación de vulnerabilidade e inseguridade viaria fronte ao 
tráfico de vehículos.

No caso dos ciclistas, apenas se atopa a existencia dunha rede de prioridade ciclable 
ou peonil e ciclable. No caso de compartir espazo cos vehículos, dentro dos límites do 
núcleo urbano identifícanse tramos nos que a convivencia entre ciclistas e vehículos 
resultan especialmente problemáticos debido a un elevado tráfico. 

Existen actualmente dentro dos límites do núcleo urbano de Cuntis un total de 3,23 km 

Ano Nº usuarios Nº préstamos

2018 6 20

2019* 3 6
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Ámbito PMS 

Vías Estructurantes Territoriais 

Vías Estructurantes Municipais

Vías Estructurantes Urbanas

Vías Locais

Plano tipificación do viario no núcleo 
urbano  de Cuntis. Fonte: Elaboración 
propia.

Lenda
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Plano de anchos de beirrarúas no núcleo 
urbano de Cuntis. Fonte: Elaboración 
propia.

Lenda

Ambas beirarrúas menores de 1.80m

Unha beirarrúa maior de 1.80m

Ambas beirarrúas de máis de 1.80m

Rúa peonil
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Plano de pendentes das rúas no núcleo 
urbano de Cuntis. Fonte: Elaboración 
propia.

Lenda
<3%

3% - 6%

6% - 12%

12% - 20%

20% - 30%

>30%
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Plano de sendas do Concello de Cuntis 
Fonte: Elaboración propia.

Lenda



PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN CUNTIS. DOCUMENTO FINAL16

Plano de sentido actual das rúas 
no núcleo urbano de Cuntis. Fonte: 
Elaboración propia.

Lenda

Sentido único

Sentido dobre
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Plano de anchos de plataforma no 
núcleo de Cuntis. Fonte: Elaboración 
propia.

Lenda
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Plano de anchos de rede motorizada 
no núcleo urbano de Cuntis. Fonte: 
Elaboración propia.

Lenda
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de carril bici, os cales discorren tendo como eixo o Río Gallo, no seo da Rúa do Con-
vento e a Rúa Olimpo Arca.
Por outra banda, a topografía no núcleo urbano destaca por ser moi suave o cal se 
explica pola súa situación, no fondo dun val de relevo moderado onde se entrecruzan 
dous rios: Gallo e Río da Patela.

A pesar da insuficiencia actual da rede ciclable, a bici proponse como un de transporte 
adecuado para desprazamentos funcionais entre o núcleo urbano e as entidades de 
poboación máis próximas das parroquias, así como entre o núcleo e aqueles centros 
atractores que se atopan nos arredores, como son o polígono industrial de A Ran, o 
Centro de , o campo de fútbol de A Ran, ou as pistas de atletismo. Un factor favorable 
para estes desprazamentos é unha topografía suave no núcleo urbano, onde o 89,20% 
das rúas presentan unha pendente inferior ao 6%. 

A maiores, debemos mencionar en relación á rede ciclable, a existencia de certas sen-
das ou rutas, xa descritas en apartados referidos á oferta da rede peonil, como son a 
Ruta da Ponte do Ramo ou a , que permiten un uso peonil e ciclable.

En relación aos desprazamentos en bici, cabe destacar a xa mencionada anteriormente 
medida para fomentar os desprazamentos neste modo de transporte, mediante o ser-
vizo de préstamo de bicicletas existente no concello, “Móvete en bici por Cuntis”. Este 
servizo conta cun número total de 15 bicis, e o tempo que abarca o préstamo é dun 
total de 7 días na tempada estival e 15 días o resto do ano, aínda que dito préstamo 
é renovable, sen limitacións. Os datos recollidos son os mostrados na táboa adxunta. 

2.2.6.4 A REDE VIARIA MOTORIZADA

Seguindo o enfoque de oferta e de prioridade dos modos máis sostibles, como o peón 
e a bicicleta, a análise da oferta da Rede Viaria Motorizada é a última, ocupándose pre-
ferentemente daqueles desprazamentos que non poden ser satisfeitos de ningún outro 
modo e, ao mesmo tempo, procurando equilibrar a súa participación no modelo de Mo-
bilidade, tanto respecto do seu espazo como tamén do seu impacto no resto de modos.

En primeiro lugar, en base á tipificación do viario é preciso avaliar o equilibrio existente 
entre funcionalidade e estruturación proporcionada pola Rede Viaria, e o seu impacto 
sobre o entorno urbano debido á presenza dun determinado tipo de tráfico e a súa co-
herencia co uso do solo do núcleo urbano. 

A tipificación viaria amosa como a estrutura do núcleo urbano está fortemente artellada 
sobre a estrada nacional N-640. Se ben esta debería estar actuando como unha vía 
urbana, debido á súa posición no núcleo, artellando a estrutura deste, así como parte 
da actividade comercial existente no núcleo, e servindo de conexión entre o Casco His-
tórico e a área educativa e deportiva, soporta intensidades medias diarias de máis de 
5.000 veh/día e unha certa porcentaxe de vehículos pesados, dificultando a conexións 
peonís e ciclables no núcleo urbano, ademais de supoñer unha fonte de contaminación 

“Existe un claro 
desequilibrio 
entre estrutura 
e funcionalidade 
en relación coa 
morfoloxía e o 
entorno urbano”

e incremento dos riscos no referente á seguridade viaria. 

En certo senso, existe unha certa incoherencia entre a tipificación territorial desta vía 
coa súa morfoloxía claramente urbana e as actividades urbanas que se foron localizan-
do no seu entorno, sendo preciso considerar medidas de calmado de tráfico así como 
medidas destinadas a unha maior humanización. 

A maiores, debemos mencionar a presencia de tráfico rodado no Casco Histórico de 
Cuntis,  destacando negativamente o tráfico que se atopa en Praza de Galicia, fun-
cionando como unha vía estruturante urbana, e cargando de tráfico rodado á ponte 
existente. Existe polo tanto un certo desequilibrio entre estrutura e funcionalidade en 
relación coa morfoloxía e o entorno urbano, onde certas vías están xogando un papel 
que entra en conflicto coas características urbanas que deberían de ter.  

Máis aló da propia estrutura de Plataforma Viaria no núcleo urbano de Cuntis, atópanse 
certos problemas derivados da introdución de tráficos de carácter municipal nos eixos 
urbanos, e especialmente no Casco Histórico, debido á inexistencia de itinerarios alter-
nativos, en forma de circunvalación rodada, debido á carencia dunha circunvalación a 
cal evite estes desprazamentos no núcleo. 

A análise levada a cabo sinala como a superficie ocupada polo automóbil nas rúas, tan-
to para a circulación como para o estacionamento, alcanza o 65,6% do espazo público 
total. Isto supón que máis da metade do espazo público está destinado ao vehículo. 
Un 45% das rúas ten un ancho superior a 10 m, e o 24% restante pertence a anchos 
de plataforma inferior a 6 m. Estes datos facilitan a creación de propostas para unha 
redistribución da sección da rúa, na que se buscará unha maior prioridade do peón. 

Neste senso, moitas das vías na actualidade no centro do núcleo urbano só posúen un 
carril e un único sentido de circulación, debido á toma progresiva de decisións de ir me-
llorando o tránsito peonil. Estudarase esta situación no busca de opcións que permitan 
lograr un equilibrio entre o peón e o automóbil. Cómpre sinalar positivamente que xa 
algunhas medidas de peonalización e plataforma compartida foron tomadas no casco 
histórico, medidas conducentes a unha humanización da vila. 

En calquera caso, existe un certo desequilibrio entre a funcionalidade e a morfoloxía, 
que en algunhas ocasións nin ten as condicións precisas para unha política peonil nin 
para responder aos requirimentos da circulación rodada. Un desequilibrio que está 
fortemente mediatizado pola ocupación do estacionamento en calzada, ocupando un 
espazo que non é preciso para a circulación.

Neste senso, no relativo á Rede Viaria Motorizada, en relación á súa oferta, a pro-
blemática principal atópase na existencia de vías estruturais territoriais que están a 
realizar unha función de artellamento urbano, que non se corresponde co seu carácter 
claramente urbano. Mentres que por outra parte, existe unha potencialidade manifesta-
da no feito dun avance xa iniciado cara unha vila máis humanizada gracias á creación 



PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN CUNTIS. DOCUMENTO FINAL20
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Plano de pocentaxe de plataforma 
adicado a calzada no núcleo urbano  de 
Cuntis. Fonte: Elaboración propia.

Lenda



21ANÁLISE E DIAGNÓSTICO GLOBAL DA MOBILIDADE

Plano de pocentaxe de plataforma 
adicado ao peón no núcleo urbano  de 
Cuntis. Fonte: Elaboración propia.

Lenda
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ESTRADA TITULARIDADE IMD TOTAL TRAMO I M D 

Pesados

% 

PESADOS

ANO

N-640 ESTADO 5.143 - 388 7,5 2018

PO-220 XUNTA < 1.500 - < 50 < 3,3 2018

PO-226 XUNTA 1.500 < IMD < 3.000 - 100 < IMDp 
< 200

3,3 < % < 
13,3

2018

EP-8402 DEPO 710 Cuntis - Cequeril 16 3 2018

EP-8403 DEPO 661 Cuntis – O Alto da 
Cruz

9 1,4 2018

EP-8404 DEPO 336 Piñeiro - Arcos 9 2,7 2018

Estrada Tipo Aforo PQ Aforo Treito IMD total IMD Pesad. ANO Distribución 

por sentido

EP-8402 D 8+100 Cuntis - Cequeril 710 16 3 49-51

EP-8403 D 4+631 Cuntis – O Alto da 

Cruz

661 9 1,4 51-59

EP-8403 D 4+631 Cuntis – O Alto da 

Cruz

661 9 1,4 51-59

*Relativo aos datos  2018

Fonte: Elaboración propia, Plan de afo-
ros do ano 2017 e Memoria anual de 
aforos 2018 da Deputación de Ponteve-
dra

de espazos verdes, rúas peonís e rúas de plataforma compartida no centro. 

Por último, con respecto á oferta da rede viaria, sinálanse a continuación os rangos das 
Intensidades Medias Diarias das estradas das que se coñecen os datos:

2.2.6.5 ESTUDO DAS ESTRADAS PROVINCIAIS

2.2.6.6 2.2.6.5 ESTUDO DAS ESTRADAS PROVINCIAIS

As estradas pertencentes á Deputación de Pontevedra que pasan pola superficie do 
Concello de Cuntis  son as seguintes: EP-8401, EP-8402, EP-8403, EP-8404 e a EP-
8405. Os datos relativos ás intensidades de tráfico anuais das mesmas, en concreto o 
valor das IMD (intensidades medias diarias), son os que se amosan no seguinte cadro:

Tal e como mostra o cadro anterior, as estradas provinciais con máis carga de tráfico 
son a EP-8401 e EP-8402, viarios os cales permiten a conexión con Santiago de Com-
postela e coa estrada PO-220 respectivamente. 

Unha gran parte da lonxitude destas estradas transcorre por solo rústico. Destáca-
se no correspondente plano aquel treito nos que estas estradas provinciais atravesan 
núcleos rurais ou urbanos (sendo este último unicamente o de Cuntis). Será nestes 
treitos onde o estudo da afección das estradas provinciais á mobilidade será de maior 
interese. No corresponde plano de estudo das estradas provinciais, denominaranse 
estes treitos como “zonas de influencia” por delimitar as áreas nas que as estradas da 
Deputación afectan aos núcleos por atravesalos. 

No citado plano márcanse as paradas de bus existentes segundo datos do inventario 
de paradas da Xunta de Galicia, se ven pode darse o caso de que non todas elas te-
ñan servizos actualmente. Destas paradas, algunhas teñen marquesiñas, polo que son 
facilmente identificables, mentres que outras non as teñen. Isto último leva a contem-
plar dous posibles escenarios: que os servizos deixaran de prestarse nesas paradas, 
ou que a parada de autobús realízase na calzada, sen ningún tipo de servicio para a 
espera. 

Accesibilidade ás paradas
Con respecto á existencia de beirarrúas, estas atópanse nos tramos máis próximos ao 
núcleo urbano, como é o caso do viario EP-8402. A maiores, cabe destacar que, a pe-
sar da existencia de beirarrúas nalgúns tramos, tal e como se observa no plano adxun-
to, estas caracterízanse por ser pouco accesibles, presentando un ancho insuficiente. 
Ademais, encontramos outros puntos da rede nos que, ocasionalmente existen beira-
rrúas de xeito puntual, tal e como se expresa graficamente no plano que acompaña. 

En canto á accesibilidade das paradas, na EP-8402, atopamos un total de 3 paradas 
segundo os puntos de paradas do transporte público postas a disposición pública pola 
Xunta de Galicia, das cales non todas teñen marquesiña, tal e como se mostra no plano 
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correspondente. Estas paradas sitúanse, na meirande parte das ocasións nos límites 
da plataforma e ningunha conta con beirarrúa a través da cal acceder. Destaca negati-
vamente a segunda marquesiña que atopamos no viario EP-8402 por un difícil acceso 
á mesma. A maioría das marquesiñas teñen un acceso a través dunha beiravía, relati-
vamente estreito o cal dificultaría un paso seguro para aquelas persoas con mobilidade 
reducida cun carriño de nenos. 

No relativo ás paradas que atopamos na estrada EP-8202, en todo o tramo de estrada 
que se atopa dentro dos límites do municipio de Cuntis, solo se localiza unha marquesi-
ña, nas cales se detectan dificultades para o acceso a persoas de mobilidade reducida.

En xeral, cómpre sinalar que as marquesiñas existentes son incómodas e pouco atrac-
tivas, factor o cal pode xerar un certo rexeitamento aos posibles usuarios, debido a un 
mal estado de conservación das mesmas, así como debido ás carencias en materia de 
accesibilidade.

Participación pública

Interesa destacar que durante o proceso de participación pública xurdiron varios co-
mentarios acerca da estrada EP-8401, e especialmente no ounto de conexuión entre 
esta estrada e a N-640, destacando a súa perigosidade. Ademáis, evidénciase o alto 
tráfico de vehículos pesados, así como as carencias en materia de mobilidade para os 
peóns.

Por outro lado, como dato de interese, sinálase o paso dun alto número de peóns na 
vía EP-0501, ruta de peregrinaxe cara os Milagros de Amil. Ante esta situación, na fase 
do documento destianda ás propostas, proponse unha medida a cal pretende mellorar 
a seguridade de ditos peóns. 

2.2.6.7 O ESTACIONAMENTO

O papel do vehículo estacionado é fundamental en calquera política de mobilidade xa 
que o estacionamento, xunto co espazo de circulación ten unha presenza predominan-
te nos espazos públicos e nas rúas.

Para cuantificar a oferta de estacionamento realizouse un inventario das prazas exis-
tentes, diferenciando as prazas en vivendas (a través dunha estimación en base ao 
número de vivendas existentes), prazas fóra de calzada (aparcadoiros principalmente) 
e prazas en calzada. A relación do número de prazas coa área ambiental na que se 
sitúan constitúe a base para poder realizar a análise de demanda de estacionamento.

En relación ás políticas postas en marcha polo Concello de Cuntis en materia  de 
estacionamento, no ámbito de estudo obsérvase a implantación dunha política de es-
tacionamento rotativo mediante a limitación do tempo nalgunhas das rúas centrais do 

Marquesiña na estrada EP-8402. Fonte: 
Elaboración propia.

Marquesiña na estrada EP-8402. Fonte: 
Elaboración propia.

Regulación do tráfico no centro urbano 
de Cuntis. Fonte: elaboración propia.

NUCLEO m2 comercio 

alimentación

Pr comercio 

alimentación

m2 resto 

comercio

Pr resto 

comercio

m2 ocio/

hostalaría

Pr ocio/

hostalaría

m2 

oficinas
Pr 

oficinas
Pr 

foránea 

total

 m2 n prazas m2 n prazas m2 n prazas m2 n prazas n prazas

N ú c l e o 

urbano de 

cuntis

4263,51 48 1658,74 13 2805,47 48 1522,62 25 131
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Plano de estacionamentos en calzada 
no núcleo urbano de Cuntis. Fonte: 
Elaboración propia.

Lenda
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Concello, estipulando un máximo de 30 minutos nos estacionamentos situados en rúa, 
e un máximo de 2 horas para as prazas destinadas a persoas de mobilidade reducida. 
A zona está sinalizada pero non existe ningún medio de control que comprobe o cum-
plimento desta medida. 

O Concello dispón dunha bolsa de estacionamento próxima ao centro de saúde cunha 
capacidade para oito vehículos. 

2.3 ANÁLISE SOCIO-ECONÓMICO E DEMOGRÁFICO

Tras realizar unha análise da oferta no concello de Cuntis é necesario establecer un 
contexto socio-económico é demográfico no que se caracterice a poboación residente.

2.3.1 ESTRUTURA E EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN

Para comprender os movementos realizados dentro do concello e do núcleo urbano así 
como cara outros concellos realizados principalmente en vehículo privado, é determi-
nante coñecer a evolución da poboación nos últimos 10 anos así como a composición 
da mesma xa que o seu papel dentro da comarca de Caldas é secundario. Así, fronte 
á densidade de poboación que presenta a comarca de Caldas con 119,2 hab./km2, o 
concello de Cuntis no 2018 presentaba unha densidade de 58 hab./km2 por debaixo 
da media da provincia con 200 hab./km2, e inferior tamén á media galega de 91,4 hab./
km2.

A evolución desta poboación presenta una tendencia descendente nos últimos 10 anos 
presentando una poboación de 4.710 habitantes segundo o Padrón Municipal de 2018. 
Dende o punto de vista demográfico, e tal e como mostra a súa pirámide de poboación, 
trátase dun concello cun grao avanzado de avellentamento. As pirámides invertidas 
son características de sociedades con estruturas demográficas moi envellecidas, onde 
o relevo xeracional non está asegurado. Sociedades nas que as políticas de dina-
mización demográfica, convértense nas prioridades das administracións a multinivel 
administrativo. Deste xeito, esta poboación distribúese en 8 parroquias distribuídas de 
xeito desigual e marcando a centralidade de Santa María de Cuntis como a parroquia 
con maior crecemento de poboación. Tendo en conta o decrecemento que presenta 
nos dez últimos anos Cuntis, a baixa taxa de natalidade  e a proxección demográfica a 
curto prazo para a comarca de Caldas é negativa, estimando una perda de poboación 
de 3.116 habitantes no ámbito.

2.3.2 ACTIVIDADES PRODUTIVAS E MERCADO DE TRABALLO

Respecto á caracterización económica do concello, a renda bruta dispoñible do fogar 
per cápita no 2009 é de 12.014 €/fogar, inferior á media de Galicia con 14.965€/fogar e 
á do concello de Pontevedra con 14.303€/fogar segundo os datos do IGE.

Gráfico da evolución da poboación 
no Concello de Cuntis. Fonte: IGE e 
elaboración propia

Gráfico da estrutura da poboación no 
2017. Fonte: INE. Padrón municipal de 
habitantes e elaboración propia.

Gráfico da proxección de poboación 
a curto prazo na comarca de Caldas. 
Fonte: IGE e elaboración propia.
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Na estrutura de poboamento destaca a porcentaxe de poboación ocupada, superior 
que á a da comarca de Caldas, superior tamén a provincia de Pontevedra e á de Ga-
licia. Deste xeito, presenta un 37,16% de ocupados, un 11% de parados e un 51% de 
inactivos. A pesar de que o desemprego descendeu dende o ano 2015, o desemprego 
feminino mantívose ao longo dos 10 últimos anos por riba do masculino.

O descenso do desemprego está vencellado a que a dependencia do sector no con-
cello é menor, xa que ten unha maior presenza o sector servizos cunha porcentaxe de 
afiliación na Seguridade Social superior ó nivel da comarca. A distribución da actividade 
repártese do seguinte xeito no ano 2017, 63,5% no sector servizos, 19,4% no industrial, 
11,9% en construción, 4,8% en agricultura e 0,2% en pesca.

O número total de unidades do parque de vehículos en Cuntis é de 3.316 vehículos 
segundo o IGE  do ano 2017, sendo 5.124 o número total de vehículos para ese mesmo 
ano. Estes valores están vinculados coa mobilidade de tráfico rodado xa que mais do 
70% son turismos nos que se realizan desprazamentos de carácter privado.

2.3.3 NIVEL E CARACTERIZACIÓN DA MOTORIZACIÓN

O número total de unidades do parque de vehículos en Cuntis é de 3.316 vehículos 
segundo o IGE  do ano 2017, sendo 5.124 o número total de vehículos para ese mesmo 
ano. Estes valores están vinculados coa mobilidade de tráfico rodado xa que mais do 
70% son turismos nos que se realizan desprazamentos de carácter privado.

Segundo os datos datos das fontes oficiais utilizadas, obsérvase un índice de motoriza-
ción de 698,11 veh./1000 persoas. Este índice reflicte o número de vehículos (turismos 
e motocicletas) por cada 1000 habitantes para o ano 2017. En relación aos concellos 
limítrofes atópase por debaixo de A Estrada e Valga con índices entorno a 800 veh./ 
1000 habitantes pero superior ás medias da Comarca, da Provincia de Pontevedra e 
de Galicia para o ano 2017.

En relación á antigüidade do parque total de vehículos, a media é de 11,9 anos, se-
gundo datos da DGT (Dirección Xeral de Tráfico) correspondentes ao ano 2015. Nesta 
mesma fonte, e centrándonos nos turismos, a antigüidade media é de 11,5 anos.

2.3.4 CENTROS ATRACTIVOS E XERADORES DE DESPRAZAMENTOS

Neste apartado realizarase unha análise dos centros atractivos e xeradores de des-
prazamentos que se encontren dentro, en contacto ou fóra do ámbito, no caso de 
considerarse relevante. De todos xeitos, é necesario considerar, como se explicou con 
anterioridade, a dependencia cara os concellos da contorna, especialmente con Ponte-
vedra e A Estrada. A continuación detállanse os centros considerados:

Unidade Poboacional 2008 2018 Crecemento (%)

Arcos (san breixo) 663 593 -70

Cequeril (santa maría) 201 161 -40

Couselo (san miguel) 188 169 -19

Cuntis (santa maría) 2398 2266 -132

Estacas (san fiz) 387 328 -59

Piñeiro (san mamede) 383 317 -66

Portela (santa eulalia) 210 196 -14

Troáns (santa maría) 742 680 -62

2008 2018

Galicia 93,1 91,4

Pontevedra 209,3 209,3

Caldas (comarca) 122,3 119,2

Cuntis 63,5 58
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Táboa de poboación e crecemento 
das parroquias de Cuntis. Fonte: INE e 
elaboración propia.

Táboa de taxas brutas de natalidade. 
Fonte: INE e elaboración propia.

Gráfico da renda dispoñible bruta, euros 
por habitante. Fonte: IGE e elaboración 
propia.

“Obsérvase un 
índice de 
motorización de 
698,11 veh./1000 
persoas, superior ás 
medias da Comarca, 
da Provincia de 
Pontevedra e de 
Galicia para o ano 
2017”
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Gráfico de poboación de 16 e máis 
anos segundo a relación coa actividade 
económica no ano 2011. Fonte: IGE 
(Censo de poboación e vivendas 2011 
do INE) e elaboración propia.

Gráfico do paro rexistrado segundo 
xénero e grandes grupos de idades. 
Fonte: IGE e elaboración propia.

Gráfico das afiliacións á Seguridade 
Social por concello de residencia do 
afiliado e sector de actividade no 2017. 
Fonte: IGE e elaboración propia.

Gráfico da distribución segundo o tipo de 
vehículos no ano 2016. Fonte:  IGE 2016 
e elaboración propia.

Gráfico da evolución dos tipos de 
vehículos. Fonte: IGE e elaboración 
propia.

Táboa de índices de motorización. 
Fonte: IGE e elaboración propia
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+ CENTROS SANITARIOS E DE SAÚDE

Centro de saúde Cuntis
Este centro situado na Rúa Olimpio Arca. O acceso principal dende a rúa realízase 
mediante unha rampla ou escalón. A rúa fronte o que se encontra o centro de saúde 
permite o tránsito de vehículos e o seu estacionamento. Así mesmo existe un espazo 
reservado para servizo de ambulancias.

+ CENTROS ASISTENCIAIS

Centro de Día Cuntis
Este centro está situado na Estrada Nacional 640, nº63. O edificio está destinado a un 
centro de día para persoas maiores. O acceso principal efectúase dende a parcela, a 
cota co edificio.  
O centro actualmente encontrase cerrado. 

Escola Infantil Pequenecos
Centro de educación infantil de 0 a 3 anos. Situado en Porto Gómez. Dispón de servizo 
de cociña. O seu horario é de luns a venres de 8:00 a 20:30.

+ CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA

CPI Aurelio Marcelino Rey García 
Localízase na rúa José María Lastra, nº 3 e nel impártense os estudos de Educación 
Infantil, Primaria e Secundaria. A accesibilidade é permitida dende a Rúa Camino Gru-
po Escolar a través de dun acceso por escadas ou rampla
Conta con servizo de transporte escolar para os alumnos. Este centro tamén esta dis-
pón de servizo de comedor.

O horario escolar é de luns a venres para primaria e secundaria de 8:45 a 13:45 e os 
luns  e martes a tarde para secundaria de 15:30 a 18:00. As tardes tamén se fai uso das 
instalacións, impartíndose actividades extraescolares.

+ OUTROS CENTROS EDUCATIVOS

Aula CeMIT
Este Centro para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica, sitúase na Casa do Médi-
co, Circunvalación de Don Aurelio, nº65. Trátase dun centro que ten como finalidade 
conseguir a alfabetización dixital e a inclusión tecnolóxica. O acceso ás instalacións 
sitúase dende a vía, con beirarrúas. 
O seu  horario é  de luns a xoves de 16:00 a 20:00 e os sábados de 10:00 a 14:00. O 
venres e o domingo permanecen completamente pechados. 

+ CENTROS CULTURAIS

Vista do Centro de Saúde de Cuntis. 
Fonte: elaboración propia.

Vista do Centro de Día de Cuntis. Fonte: 
elaboración propia

Vista da Escola Infantil Pequenecos. 
Fonte: elaboración propia

“É necesario 
considerar a 
dependencia cara 
os concellos da 
contorna, Pontevedra 
e A Estrada”
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Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres e Centro cultural
Sitúase na Praza dos Árbores. Trátase dun centro accesible mediante rampla dende a 
praza, a cal é de prioridade peonil. A Biblioteca conta cun horario de inverno de luns a 
venres de 16:00 a 21:00 e sábados de 10:30 a 13:30. O horario de verán é de luns a 
venres de 9:00 a 14:00.

Termas de Cuntis
Situado na Rúa do Balneario, nº1. Trátase dun centro accesible dende a rúa , a cal é 
de prioridade peonil. O balneario dispón de tratamentos lúdicos e terapéuticos. O seu 
horario é de luns a domingo de 10:00 a 13:30 e as tardes de 16:00 a 21:30.

Mosteiro das Nais Benedictinas
Este centro encóntrase na rúa do Convento, nº29.  O seu horario é de luns a domingo 
de 9:30 a 13:00 e de 16:00 a 18:00. O acceso a este edificio realízase mediante unhas 
escaleiras. 

Centro de Interpretación do Castro
Situado no casco antigo de Cuntis. O centro ten unha zona de exposición onde se 
expoñen de forma didáctica a forma de vida da cultura castrexa e dispón dun Taller de 
Cerámica Castrexa.
O seu horario é de  martes a domingo de 9:30 a 13:30 e de 16:00 a 20:00.

Centro Patelas (OMIX):
O Centro Sociocultural e Xuvenil José Raído. Situado na Rúa Xohán Xesús González, 
nº10. O seu horario é de luns a venres de 9:00 a 14:00 e de martes a xoves pola tarde 
de 16:00 a 20:00. O seu acceso realízase mediante rampla.

+ CENTROS DEPORTIVOS

Piscina Municipal
As Piscinas Municipais localízanse na Circunvalación de Don Aurelio. Son de uso es-
tival posto que son o aire libre. O seu horario é de luns a domingo de 16:00 a 20:00. 

Pavillón municipal de deportes
O pavillón situado na rúa a Palma, nº2. O pavillón comparte usos co centro educativo 
que está anexo. 

Pistas de Atletismo  As Canteiras:
Este equipamento situado na A Ran, s/n, dispón de pistas de atletismo e zona 
 de lanzamento de martelo e disco.  
O seu acceso realízase mediante a rúa. 

Campo Municipal A Ran:
Este campo encóntrase no lugar Meira, nº64. O campo de fútbol é de herba arti-ficial e 
o seu acceso realízase a cota. Dispón zona de aparcamento anexa a el.

Vista do CPI Aurelio Marcelino Rey 
García. Fonte: elaboración propia.

Vista do Aula CeMIT. Fonte: elaboración 
propia

Vista da Biblioteca Pública Municipal 
Roberto Blanco Torres e Centro cultural.
Fonte: elaboración propia
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Vista das Termas de Cuntis. Fonte: e 
elaboración propia.

Vista do Mosteiro das Nais Benedictinas. 
Fonte: elaboración propia

Vista do Centro de Interpretación do 
Castro. Fonte: elaboración propia

+ CENTROS COMERCIAIS

Mercado Municipal
Mercado Municipal, encóntrase na rúa da Igrexa, nº6. O acceso realízase a cota de rúa. 
Está dotado dunha zona anexa de aparcamento regulado por tempo. 

Supermercados
Destacamos tres supermercados como os de maior afluencia.

Supermercado Atlántico, situado na  Rúa de Bernardo Sagasta, nº 3 Baixo. Horario de 
apertura: 9:30 a 14:00 e 16:30 a 20:30, de luns a sábado, domingo pechado. Non dis-
pón dunha zona de carga e descarga. 

Merca Más, na rúa da Presiña, nº17.  Conta cun horario 9:00 – 14:00 e de 16:30 a 21:00 
de luns a sábado. Domingo pechado. Dispón dunha zona de carga e descarga. 

Supermercado Eroski, Rúa Jesús Sánchez, nº5. Dispón dun horario de luns a sábado 
de 9:00 a 15:00 e de 16:30 a 21:30. Domingos pechado. Conta cunha zona de carga e 
descarga e estacionamento para persoas de mobilidade reducida. Este supermercado 
conta cunha bolsa de estacionamento para os seus clientes, cunha capacidade para 7 
vehículos.

+ OUTROS

Casa do Concello
A Casa do Concello, situada na Praza da Constitución, accedese mediante escaleiras. 
O seu horario é de luns a venres de 9:00 a 14:00.
Este centro ofrece os servizos de Servizos Sociais, Orientación Laboral, Cultura, Turis-
mo, Deportes e Urbanismo.

Bancos
Localizamos tres bancos no Concello.  

Abanca, en Praza das Árbores, nº12. O acceso  realízase mediante unha pequena 
rampla, garantindo a Accesibilidade Universal. O seu horario é de luns a venres de 8:15 
a 14:15.

Banco Pastor Grupo Banco Popular. Sitúase na Praza de Ferrol, s/n.  O acceso realíza-
se mediante un pequeno escalón. O horario é de luns a venres de 8:30 a 14:30.

Banco Santander, situado na Rúa da Presiña, nº20. O acceso ao local realízase dende 

mediante un chanzo, dificultando o acceso a persoas con mobilidade reducida ou carri-
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Vista do Centro Patelas (OMIX). Fonte:  
elaboración propia.

Vista das Piscinas Municipais. Fonte: 
elaboración propia

Vista do Pavillón municipal de deportes. 
Fonte: elaboración propia.

Vista das Pistas de Atletismo As 
Canteiras. Fonte:  elaboración propia. 

Vista do Campo Municipal A Ran. Fonte: 
elaboración propia

Vista do Mercado Municipal. Fonte:  
elaboración propia.
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ños de bebés. O seu horario é de luns a venres de  8:30 a 14:30.

Farmacias

Farmacia Pillado Castro, en Rúa do Convento, nº1. O acceso realízase a dende a rúa, 

mediante unha rampla. O seu horario é de luns a sábado de 9:00 a 21:30 e ó domingo 

de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00. 

Farmacia Rubira, Rúa Uxío Souto, nº8. O acceso realízase a dende a rúa, mediante 
unha rampla ou chanzo. O seu horario é de luns a sábado de 9:00 a 21:30 e ó domingo 
de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00. 

Parafarmacia, Praza de Ferrol, nº3. O acceso realízase dende a propia praza. O seu 
horario é de luns a sábado de 9:00 a 14:00 e de 16:30 a 20:30.

2.3.5 PARQUE DE VIVENDAS E O SEU ESTADO

No relativo as edificacións do núcleo, atópanse tanto numerosas vivendas individuais 
(unifamiliares) como edificios de vivenda colectiva. 

En xeral, predominan as edificacións de I, II e III alturas, sendo esta a altura máxi-
ma existente no Casco Histórico. As edificacións de maior altura, sitúanse polo xeral 
en torno áreas dun desenvolvemento máis recente, como é o caso das edificacións 
existentes nas rúas . As edificacións de maior altura que se atopan no núcleo urba-
no presentan IV alturas, aínda que compre sinalar que son as menos abundantes no 
conxunto urbano.  

A totalidade das construcións no núcleo viuse moderadamente aumentada na primeira 
década dous 2000,  onde o total das vivendas creceu cerca dun 10%. Tanto en viven-
das principais como secundarias. O ano 2003 foi o de maior crecemento, seguido do 
2005.

Sen embargo, despois desta primeira década, o crecemento das vivendas de nova 
planta freou en seco, e nestes últimos anos, a tendencia de crecemento é nula.

No relativo á rehabilitación de vivendas existentes, esta é inferior ás vivendas de nova 
planta e mantívose con altos e baixos ao longo destes anos, aínda que sempre con 
cifras moi baixas. A partir do ano 2011 a rehabilitación supera á nova planta en número 
de unidades (vivendas), aínda que as cifras continúan a ser moi baixas. 

A maior porcentaxe de edificios do núcleo de Cuntis teñen unha antigüidade de arredor 
de catro décadas, seguidos dos edificios de pouco máis dunha década de antigüidade. 
A pesar de que a maioría das construcións, en xeral, teñen unha antigüidade menor de 
60 anos, así existe un grupo de vivendas anteriores ao século XX.

Vista do Supermercado Eroski. Fonte:  
elaboración propia. 

Vista do Banco ABANCA. Fonte:  
elaboración propia.

Vista da Farmacia Rubira. Fonte:  
elaboración propia. 
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Plano de centros atractores Cuntis. 
Fonte: Elaboración propia. 

Lenda
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Plano de alturas de edificación. Fonte: 
Elaboración propia. 

Lenda
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Gráfico de vivendas por tipo e ano cen-
sal. Fonte: IGE e elaboración propia.

Gráfico da evolución do número de vi-
vendas por obra. Fonte: IGE e elabora-
ción propia.

Gráfico da antigüidade dos edificios no 
2011. Fonte: IGE e elaboración propia.
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Gráfico do estado dos inmobles segun-
do ano de construción no 2011. Fonte: 
IGE e elaboración propia 

Táboa resumo das liñas e itinerarios 
máis utilizados da rede de Transporte 
Público. Fonte: Elaboración propia.

Táboa de relación das liñas principais e 
paradas de autobús no núcleo. Fonte: 
Elaboración propia.

DESTINOS FRECUENCIA EMPRESAS

Pontevedra 4/día (laborais) Monbus

Santiago 2/día (laborais) Monbus

Lalín 1/día (laboral) A Estradense

Pontevedra 2/día (laborais) + 1/día (domingo) A Estradense

Vigo 1/día (laborais) + 1/día (domingo) A Estradense

Silleda 2/día (laborais) + 1/día (domingo) A Estradense
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Se nos centramos no estado das edificacións no núcleo, en xeral atópanse en bo esta-
do. As edificacións en mal estado apenas existen. Si se encontran un pequeno número 
de edificacións en estado deficiente, especialmente nas anteriores ao século XX, ou as 
de comezos de século.

2.4 ANÁLISE DO TRANSPORTE E A CIRCULACIÓN

2.4.1 TRANSPORTE PÚBLICO

O núcleo de Cuntis está ten deficiencias no que respecta a comunicación por medio do 
transporte público (autobús) cos principais núcleos da contorna que funcionan como 
centros atractivos, onde a poboación de Cuntis cubre as súas demandas de servizos, 
administrativas e comerciais. Son principalmente os núcleos de Pontevedra, Santiago 
de Compostela, Vilagarcía, A Estrada e Moraña. Diferentes concesionarias ofrecen es-
tes destinos de ida e volta. As paradas de autobús concéntranse na zonas próximas 
ao núcleo, en torno ao Campo de fútbol, A Ran (N-640) e a saída deste, na parada de 
autobús da Anllada.

A análise da rede de autobús ten que basearse, neste caso, fundamentalmente na 
cobertura que proporcionan as paradas existente no núcleo urbano. A cobertura neste 
caso tomarase a partir dun radio de 150 m e de 300 m arredor das paradas, valores 
claramente urbanos. Procederemos a realizar a  análise da cobertura das paradas res-
pecto do núcleo urbano. 

En relación á parada situada na Rúa Bernardo Sagasta, 51, a cobertura é a seguinte: 

- O 13,51% da poboación do núcleo atópase cuberta por un radio de 150 m.
- O 21,76% da poboación do núcleo atópase cuberta por un radio de 300 m.
 
Sen embargo, en relación á parada situada na Rúa Circunvalación Don Aurelio, 74, a 
cobertura é a seguinte: 

- O 29,83% da poboación do núcleo atópase cuberta por un radio de 150 m.
- O 70,17% da poboación do núcleo atópase cuberta por un radio de 300 m.

Os resultados anteriores indican unha relativa boa cobertura do Transporte Público 
para a parada situada na Rúa Circunvalación Don Aurelio, mentres que a cobertura da 
parada situada na Rúa Bernardo Sagasta é reducida, dando servizo a unha proporción 
moi reducida dos residentes no núcleo urbano de Cuntis, segundo o análise realizado 
mediante o emprego dos valores mencionados.

Atendendo a estes radios de cobertura urbanos, as zonas que dentro dos límites do nú-
cleo urbano quedan mais afastadas do centro son as que presentan un maior déficit de 

cobertura de transporte público mediante a modalidade de autobús , como son as rúas 
Uxío Souto, ou Rosalía de Castro, así como a área norte da Rúa Circunvalación Don 
Aurelio, eixo de crecemento urbano. Dedúcese por tanto que unha actuación que per-
mitise conectar estes ámbitos con novas paradas debería ser unha liña de actuación 
a considerar, sobre todo pola súa potencialidade para integrar no transporte público a 
sectores que puideran ter dificultades para acceder ás parada de autobuses. Por outra 
banda chama á atención a cobertura do transporte público respecto de certos centros 
atractivos localizados dentro do núcleo urbano. Falamos de centros atractivos como o 
Centro Patelas, o Centro de Saúde ou o Auditorio Municipal.

Unha segunda cuestión a ter en conta na análise do autobús esta relacionada coa 
capacidade para realizar a transferencia, ou a interconexión, o cambio modal, parti-
cularmente co peón e a bicicleta. Neste caso hai que sinalar as dificultades existentes 
debido as circunstancias da Rede Peonil, especialmente na Rúa Bernardo Sagasta, 
con beirarrúas estreitas e a ausencia dunha Rede Ciclista. A maiores, tampouco se 
localizan estacionamentos de bicicletas nin ningún tipo de marquesiña. 

No relativo a outros tipos de transporte colectivo, cabe mencionar a existencia dun 
servizo de taxis, existindo dúas paradas no núcleo urbano, unha localizada na Praza 
das Árbores e a segunda na Praza de Galicia. Actualmente existe un total de 9 taxis en 
funcionamento na totalidade do concello.  

2.4.2 TRANSPORTE PRIVADO

Traballos de campo e obxectivos

Como punto de partida para a análise do transporte privado realizáronse aforos de ve-
hículos en dúas interseccións do núcleo urbano, co obxecto de estimar as intensidades 
de tráfico rodado no mesmo. Escolléronse estas dúas interseccións en base aos da-
tos das IMD (Intensidades Medias Diarias) das que se dispoñen, sinalando estas vías 
como as de maior carga de tráfico, e polo tanto as de maior interese dende o punto de 
vista de análise da mobilidade (5.000 – 10.000 veh/día).
Os aforos realizáronse nas interseccións seleccionadas en días laborais e días non 
laborais, en horarios de mañá, mediodía e tarde.

As interseccións escollidas foron:

-Intersección  N-640 – Rúa de Bernardo Sagasta – Intersección 1

-Intersección  N-640 - Rúa a Palma - Rúa da Igrexa – Intersección 2

-Intersección  Rúa de Bernardo Sagasta - Rúa do Convento - Praza de Galicia– Inter-

sección 3

-Intersección  N-640 - Rúa da Presiña – Intersección 4

-Intersección  Praza de Ferrol - Rúa do Balneario - Rúa da Presiña - Praza das Árbores 
– Intersección 5
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Localización dos cruces analizados 
para elaborar os aforos de tráfico de 
vehículos. Fonte: Elaboración propia. 
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Imaxe aerea da intersección 1.

Imaxe aerea da intersección 2.

Imaxe aerea da intersección 3.

Imaxe aerea da intersección 4.
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Laboral mañana. Fonte: Elaboración 
propia. 
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Laboral mediodía. Fonte: Elaboración 
propia. 
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Laboral tarde. Fonte: Elaboración propia. 
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fin de semana mañana. Fonte: 
Elaboración propia. 
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fin de semana mediodía Fonte: 
Elaboración propia. 
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fin de semana tarde. Fonte: Elaboración 
propia. 
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intensidades máximas. Fonte: 
Elaboración propia.
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Imaxe do Parque da Feira, no núcleo 
urbano de Cuntis. Fonte: Elaboración 
propia.

Os resultados das medicións efectuadas nas intersección seleccionadas pódense con-
sultar nos planos do documento.

A realización de aforos de tráfico nas interseccións anteriores permitiu comprobar o 
grao de saturación das vías respecto da súa capacidade. A información recadada nos 
aforos realizados e a súa análise integrase dentro dos seguintes apartados. 

Principais eixos viarios e grandes fluxo de tráfico

Nos parágrafos seguintes indícanse as infraestruturas que están a soportar os grandes 
fluxos de vehículos no núcleo urbano, en base ás medicións dos aforos de tráfico rea-
lizadas nos puntos máis significativos para a mobilidade no núcleo urbano de Cuntis.

Existen catro accesos principais a Cuntis, a través das estrada nacional N-640, dende 
a estrada provincial EP-8402 e a PO-220, sendo a nacional a de maior tráfico, como 
xa se comentou. Unha gran parte do tráfico de entrada e saída que atravesa calquera 
destes accesos concentrarase nas interseccións analizadas, posto que abarcan as in-
terseccións das principais vías e están situadas próximas ao centro. As interseccións 
polas que pasa a N-640 son as atravesa a maior cantidade de vehículos hora. A dife-
rencia da Intersección 3 e 5 que son vías de carácter secundario. 

O maior fluxo rexistrado correspóndese coa entrada dende a Circunvalación de Don 
Aurelio na Intersección 2 e na Intersección 4, acadando unha intersección horaria de 
424 veh/h, correspondendo na intersección 2 a medición realizada un día laboral ao 
mediodía e na intersección 4 a medición feita un fin de semana ao mediodía. 

No que respecta ao éxodo de vehículos, a maior intensidade de saída de vehículos 
prodúcese na mesma intersección, pola N-640 cara á saída do núcleo. Neste caso 
rexístrase un valor de 424 veh/h, rexistrado un fin de semana polo mediodía. 

Os comentarios anteriores foron ambos referidos aos valores punta que se obtiveron 
coas medicións efectuadas en campo. Non obstante, en xeral, os valores obtidos nas 
rúas principais son bastante altos, obtendo un valor mínimo de 24 veh/h e unha máxima 
de 424 veh/h na Circunvalación Don Aurelio, a cal corresponde coa Nacional- 640.  É 
un dato elevado, no que ademais cómpre sinalar a alta presenza de vehículos pesados 
que atravesan diariamente o núcleo. 
Nivel de servizo no viario

O nivel de servizo trata de medir a calidade do servizo dunha vía dende o punto de vis-
ta do condutor. A normativa de referencia empregada habitualmente para estimar este 
nivel é o Manual de Capacidade americano (HCM), que define seis niveis de servizo, 
que van dende o “A” ata o “F”, de mellores a peores condicións de operación, de forma 
que o nivel de servizo “F” corresponde cunha situación de conxestión, no “E” a intensi-
dade chega a acadar a capacidade da vía (intensidade máxima que pode atravesar a 
sección),   e no “D” a circulación aproxímase á inestabilidade.
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A continuación, analizaranse os niveis de servizo para as interseccións máis significati-
vas, á fin de determinar o estado en que se atopan actualmente as condicións de tráfico 
no núcleo. En primeiro lugar calcúlase a intensidade que admitiría a vía segundo o nivel 
de servizo no que se desexe operar. 

A efectos de cálculo, a estrada N-640 trátase como unha vía interurbana, por ter ca-
racterísticas asimilables a esa condición en ambos treitos. Para vías urbanas ou su-
burbanas un Nivel de servizo D sería suficiente. As vías que desembocan na N-640 
considéranse secundarias a efectos de cálculo do nivel de servizo da sección, e polo 
tanto a súa capacidade calcúlase en función da vía principal. 
 
Nos cadros seguintes sinálase a intensidade horaria que de superarse supoñería un 
cambio no nivel de servizo no que opera a vía. Deste xeito, para cada intersección das 
analizadas temos os seguintes cadros. 

Destaca negativamente o tráfico localizado na Intersección 5, é dicir, a correspondente 
con.

Por outra parte, con respecto ás vías secundarias, como xa se comentou estímase a 
capacidade das mesmas (nivel de servizo E) en función da capacidade da vía principal. 
Defínese o intervalo crítico aquel para o que unicamente pasan o 50% dos vehículos, 
mentres a outra metade espera. 

Dadas as características da intersección 1, o seu nivel de servizo é inferior ao nivel B, 
tratándose deste xeito dunha intersección estable a alta velocidade, ao igual que suce-
de coa intersección 4, na que por ambas pasa a estrada Nacional 640. 

A diferenza sucede na Intersección 2 na que o valor de servizo e superior ao nivel B, 
aínda que inferior ao C, debido a que se trata dunha intersección regulada mediante 
semáforos.  

Na intersección 3 e 5 tamén se acadan niveles de servizo altos, pero nunca superiores 
ó nivel C, no que se trataría dunha estrada estable. Compre destacar que nestes dous 
casos, especialmente na intersección 5, ó viario é estreito posto que se trata dunha rúa 
de carácter urbano, é tendo en conta a densidade de tráfico que circula por estas dúas 
interseccións fai que se acaden estes valores.

Análise do transporte privado

Analizando os resultados globalmente, podemos concluír que os principais problemas 
de tráfico atópanse no centro urbano onde o paso de vehículos está permitido e estes 
xeran problemas entre os peóns, debido a densidade de fluxos dos vehículos e o esta-
cionamento irregular destes.  Imaxe da Praza de Ferrol, no núcleo 

urbano de Cuntis. Fonte: Elaboración 
propia.
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NS INTENSIDADE HORARIA PARA CADA NIVEL DE 
SERVIZO (veh/h)

A 79

B 304

C 607

D 1123

E 1969

NS INTENSIDADE HORARIA PARA CADA NIVEL DE 
SERVIZO (veh/h)

A 52

B 204

C 407

D 750

E 1713

INTERSECCIÓN 1 (N-640 – Rúa de 
Bernardo Sagasta )

INTERSECCIÓN 2 (N-640 - Rúa a Pal-
ma - Rúa da Igrexa)

INTERSECCIÓN 3 (Rúa de Bernardo 
Sagasta - Rúa do Convento - Praza de 
Galicia)

INTERSECCIÓN 4 (N-640 - Rúa da Pre-
siña)

INTERSECCIÓN 5 (Praza de Ferrol 
- Rúa do Balneario - Rúa da Presiña - 
Praza das Árbores)

Non obstante, cómpre sinalar que a estrada nacional N-640 tamén ten unha densidade 
de tráfico abundante o que dificulta a circulación dos peóns do lado dos colexios cara 
o centro do casco urbano. 

O tráfico acada os seus máximos nos días festivos, en distintos puntos do día segundo 
o treito no que nos atopemos. Pola contra, os días laborais son días máis tranquilos no 
referente á circulación

Doutra banda, cabe indicar que as vías do núcleo de Cuntis presentan unhas condi-
cións aceptables para aumentar o espazo ao peón dada a moderada pendente das 
rúas do núcleo urbano (89,20% con pendente inferior ou igual a 6%) e a relativa eleva-
da densidade urbana que presenta este núcleo urbano, onde residen 1.117 habitantes 
dos 4.710 correspondentes á totalidade do concello, así como debido á existencia dun 
casco histórico, e as reducidas dimensións desta área de estudo, converten o ámbito 
nunha área idónea para a implantación de actuacións de mobilidade sustentable. 

As actuacións de redistribución do espazo dedicado a cada modo de transporte requiri-
rían dunha redución da circulación do tráfico privado na zona centro do núcleo urbano, 
restrinxindo o seu uso para permitir unha maior fluidez de circulación dos vehículos de 
servizos, transporte público e residentes. En contrapartida, cómpre reforzar os move-
mentos do tráfico privado a través de vías perimetrais, existentes ou de nova creación. 
Se ben no análise levado a cabo, considerando toda a superficie do núcleo urbano, coa 
demanda local e foránea non se obtén un déficit de estacionamento, coa redución do 
espazo ao vehículo será necesario prever a existencia de bolsas de aparcamento nos 
puntos limítrofes do núcleo urbano. Se ben é certo que na contorna de determinados 
centros atractivos podería haber dificultades para aparcar, ampliando o radio de busca 
de estacionamento as opcións amplíanse. Neste senso é importante fomentar activida-
des como camiñar, para evitar o colapso das zonas máis céntricas cos vehículos. 

Por último, considerando que a implantación de actuacións de mobilidade sostible vai 
requirir espazos adicionais, cómpre tamén analizar a transformación de vías de dous 
sentidos en vías dun único sentido.

2.4.3 AFOROS PEONÍS

No relativo aos aforos peonís, realizouse unha medición na praza das Árbores, por se 
o punto do núcleo urbano cunha maior afluencia de peóns.  

As medicións de aforos peonís realizáronse en días laborais e en fin de semana; en 
ambos casos en tres horarios ao longo do día:

- Mañá, entre as 8.30 e as 8.45h.

- Mediodía, entre as 14.30h e as 14.45h.

NS INTENSIDADE HORARIA PARA CADA NIVEL DE 
SERVIZO (veh/h)

A 65

B 254

C 508

D 925

E 2039

NS INTENSIDADE HORARIA PARA CADA NIVEL DE 
SERVIZO (veh/h)

A 41

B 159

C 318

D 580

E 1325

NS INTENSIDADE HORARIA PARA CADA NIVEL DE 
SERVIZO (veh/h)

A 97

B 372

C 744

D 1373

E 2408
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Imaxe da Praza das Árbores. 
Fonte: Elaboración propia

- Tarde, entre as 18.30h e as 18.45h.

Tras as medicións de aforos peonís realizada na Praza das Árbores, próxima ao mer-
cado e a Igrexa, destacamos que o máximo valor é de 102 persoa/hora os días de fin 
de semana polo mediodía. Ademais, debemos ter en conta a existencia dos centros 
atractivos que rodean esta praza, na que tamén se encontra unha fonte de auga moi 
transitada. 

Os datos acadados sinalan que na intersección escollida, a circulación peonil é máis 
salientable en días non laborais. Cómpre sinalar que, nun núcleo urbano como Cuntis, 
no que xa se levaron a cabo actuacións de prioridade peonil e restricións de tráfico, é 
importante seguir traballando a favor dunha mobilidade sostible en base ao camiño xa 
iniciado, potenciando estes desprazamentos peonís que xa se efectúan, garantindo a 
seguridade destes peóns, e cara a unha distribución máis equitativa do espazo público. 

2.4.4 MATRICES ORIXE-DESTINO

Durante o proceso de participación cidadá realizáronse 108 enquisas, coas correspon-
dentes matrices Orixe-Destino, tanto nas rúas de Cuntis como a través do enlace onli-
ne posto a disposición do público, rexistrando un total de 297 desprazamentos dentro 
do Concello. A enquisa, de carácter anónimo, recolleu os diferentes desprazamentos 
realizados por unha persoa ao longo do día ou da semana, xunto cunha serie de datos 
adicionais destes desprazamentos, como a orixe, destino, modo de transporte, motivo 
ou horario de saída e regreso.

O obxectivo da enquisa foi o de coñecer as pautas e modos da mobilidade actual en 
Cuntis e descubrir as lóxicas de desprazamentos no territorio.

As enquisas presenciais realizáronse en distintas franxas horarias do día, en diferentes 
días da semana (días laborais, festivos e días de feira), e en distintos puntos do núcleo. 
Non se seguiu un patrón específico para a selección dos enquisados, á fin de descubrir 
o perfil real dos que se atopan nas rúas do concello.
Na análise dos datos recompilados nas enquisas, o primeiro dato analizado foi a orixe 
e destino dos desprazamentos. Distínguese entre núcleo urbano, parroquias e outros 
concellos. A pesar de que o núcleo urbano localízase na parroquia de Santa María de 
Cuntis, diferenciamos entre os desprazamentos dende ou ata o núcleo urbano, e os 
realizados dende ou ata o resto da parroquia de Santa María de Cuntis, incluíndose na 
categoría de parroquias. Isto débese a que mostra un carácter máis rural.

Como se pode observar nas gráficas que se xuntan, a meirande parte dos despra-
zamentos efectuados teñen como orixe a parroquia de Cuntis, na cal se localiza o 
Núcleo Urbano, representando o 71,82% dos desprazamentos analizados, seguidos 
dos desprazamentos que teñen como orixe as demais parroquias do concello, sendo 
estes o 19,93%, mentres que os desprazamentos dende outros concellos ata Cuntis 
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Imaxe aérea. Localización dos aforos 
peonís. 
Fonte: Elaboración propia.  

Aforos Peonís, horario de mañá., día 
laboral
Fonte: Elaboración propia.  

Aforos Peonís, horario de mediodía., día 
laboral
Fonte: Elaboración propia.  

Aforos Peonís, horario de tarde., día 
laboral
Fonte: Elaboración propia. 
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Aforos Peonís, horario de mañá, fin de 
semana. Fonte: Elaboración propia.  

Aforos Peonís, horario de mediodía, fin 
de semana. Fonte: Elaboración propia.  

Aforos Peonís, horario de tarde, fin de 
semana. Fonte: Elaboración propia. 

Intensidades máximas obtidas nos 
aforos peonís. Fonte: Elaboración 
propia. 

IMD. Datos obtidos a través da 
realización de aforos direccionais nas 
interseccións durante 10 minutos:

(1) en horario de mañá entre 9:00 e 9:30 
horas en día laborable.
(2) en horario de mediodía entre 12:30 e 
15:00 horas en día laborable.
(3) en horario de tarde entre 18:30 e 
19:30 horas en día laborable.
(4) en horario de mañá entre 9:00 e 9:30 
horas en día non laborable.
(2) en horario de mediodía entre 12:30 e 
15:00 horas en día non laborable.
(6) en horario de tarde entre 18:30 e 
19:30 horas en día non laborable. 
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Imaxe do Río Gallo no seu paso polo 
Núcleo urbano de Cuntis. Fonte: Elabo-
ración propia 

apenas superan o 8%. Neste caso cómpre sinalar practicamente a totalidade dos des-
prazamentos chegados dende outros concellos se dirixen ao núcleo urbano de Cuntis 
(na parroquia de Santa María de Cuntis), na cal se atopa unha alta oferta turística ou 
patrimonial. A maiores, cabe destacar que a grande maioría dos desprazamentos se lo-
calizan dentro do núcleo urbano, ou ben dentro da parroquia de Santa María de Cuntis, 
seguidos daqueles que van dende o núcleo urbano cara a outros concellos.

En canto aos destinos dos desprazamentos, neste caso os maioritarios son aqueles 
que teñen como destino o núcleo urbano, representando o 58,76% das viaxes, é dicir, 
máis da metade dos desprazamentos totais, seguidos dos desprazamentos a outros 
concellos. No último lugar atópanse os desprazamentos que teñen como destino as 
parroquias, os cales representan apenas o 1,72% do total. 

Estes datos manifestan que se ben a meirande parte dos desprazamentos xéranse no 
concello, en concreto cara o entorno do núcleo urbano, o destino é variado, tendo un 
peso repartido as viaxes municipais e as intermunicipais.  

Desprazamentos con orixe “núcleo urbano”

Centrándose nos desprazamentos que teñen como orixe o núcleo urbano, máis da 
metade teñen o destino tamén no núcleo urbano (54,07%), mentres que as viaxes que 
se dirixen cara outros concellos representan tamén unha elevada porcentaxe (44,02%), 
sendo un reparto máis ou menos equitativo. Pola contra, as viaxes que se dirixen a ou-
tras parroquias diferentes de Santa María de Cuntis son case imperceptibles. 

En canto ao modo de transporte utilizado, destaca positivamente o feito de que a máis 
da metade dos desprazamentos efectuados dentro deste ámbito son realizados a pé, 
sendo o 67,26% dos desprazamentos Núcleo urbano - Núcleo urbano, fronte ao 31,88 
% deses desprazamentos que son realizados en coche, sendo este o segundo modo 
escollido. Destacamos o feito de tan só para o 0,88% destes desprazamentos se em-
prega a bicicleta, sendo un uso case inexistente, debido a que está concibida máis ben 
cun carácter de ocio que como un modo de transporte máis.

En canto aos desprazamentos Núcleo urbano - Parroquias, a totalidade dos enquisa-
dos utilizan o coche para estes desprazamentos. 

Destacamos o escaso uso do transporte público para os desprazamentos que se rea-
lizan entre o Núcleo urbano - Outros concellos, pois está presente en apenas o 3,22% 
destes movementos. O vehículo privado continúa a ser o modo de transporte escollido 
para case a totalidade destes desprazamentos, acadando o 93,48%, propiciado pola 
inexistencia dunha rede de transporte público densa e eficaz, adaptada aos modos de 
vida dos habitantes. 

Os desprazamentos con carácter de “compras” son os que sobresaen para as cone-
xións Núcleo Urbano – Núcleo Urbano, seguidos daqueles que teñen como motivo o 
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“ocio”, así como aqueles que se dirixen a outros concellos. Destacan tamén os relativos 
ao traballo, especialmente nas conexións Núcleo Urbano-Outros Concellos.

Desprazamentos con orixe “parroquias”

En canto aos desprazamentos con Orixe “Parroquias”, máis da metade das viaxes re-
xistradas teñen como destino Santa María de Cuntis (60,34%), mentres que os despra-
zamentos restantes que teñen como orixe as demais parroquias se dirixen cara a ou-
tros concellos (39,66%), sendo imperceptibles os desprazamentos entre parroquias, é 
dicir, as viaxes estanse producindo caro o núcleo e a súa contorna, e outros concellos. 

Aínda que o modo escollido para desprazarse ata o núcleo urbano ou ata outros con-
cellos é o vehículo privado, correspondendo ao 80,00% e ao 100,00% dos despraza-
mentos, respectivamente, cabe destacar a existencia dun 17,41% dos desprazamentos 
efectuados a pé ata o núcleo urbano. O bus non se atopa presente para estes despra-
zamentos que teñen como orixe as parroquias, motivado polas carencias en materia de 
transporte público existente nas áreas rurais, e a bicicleta tampouco está representada 
en ningunha das conexións. 

O principal motivo polo que se realizan máis desprazamentos neste caso teñen un 
carácter de “traballo”, así como de “compras”, e diríxense ata Santa María de Cuntis, 
onde nos atopamos o núcleo urbano e o polígono industrial, seguidos daqueles que se 
dirixen tamén ao núcleo urbano, motivados por “asuntos persoais” e a outros concellos, 
por “traballo”. Compre destacar a existencia dunha maior porcentaxe de desprazamen-
tos motivados por “saúde” ata outros concellos que ata o propio núcleo urbano, sendo 
o 6,90% e o 3,45% respectivamente. 

Desprazamentos con orixe “outros concellos”

Como último bloque, analizamos os desprazamentos foráneos, é dicir, de aqueles que 
chegan ao Concello de Cuntis dende outros municipios. O 95,83% dos desprazados 
teñen como destino o núcleo urbano, mentres que apenas o 4,17% se dirixen ás pa-
rroquias. 

Analizando a orixe destes desprazamentos, obsérvase que dos concellos a maioría 
procede de A Estrada, seguidos daqueles que proceden dende Caldas de Reis, cabe-
ceira da comarca na que se atopa o Concello de Cuntis, mentres que o resto de orixes 
de viaxes están repartidos entre os varios concellos próximos, de xeito que malia haber 
varias viaxes con orixe “Outros Concellos” non se destaca ningún outro municipio a 
maiores.

O modo de transporte utilizado para estes desprazamentos é o coche para o 83,33% 
dos desprazamentos, localizándose un 6,67% de desprazamentos realizados en bici. 
A pesar do positivo desta porcentaxe, debemos ter en conta que os desprazamentos 
chegados dende outras parroquias apenas representan o 8,52% do total.  

Gráfico da orixe dos 291 desprazamentos 
totais rexistrados. Fonte: Elaboración 
propia 

Gráfico do destino dos 291 
desprazamentos totais rexistrados. 
Fonte: Elaboración propia 

Gráfico do destino dos desprazamentos 
con orixe “Núcleo urbano” rexistrados, en 
función do destino. Fonte: Elaboración 
propia
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Entre os motivos xeradores destes desprazamentos, o “traballo” é a causa principal, 
seguido dos desprazamentos debidos a “ocio”, destacando o potencial turístico que se 
atopa en Cuntis, coa presenza do Balneario e o conxunto de augas termais.

Desprazamentos que teñen como destino outros concellos

Cuntis ten unha forte conexión con concellos próximos de grandes dimensións, como 
son Pontevedra ou Santiago de Compostela, debido á relativa proximidade  á que estes 
se localizan, así como con A Estrada, a cal limita con este territorio de estudo. 

Os concellos de Pontevedra e Santiago xeran fortes migracións, representando o 
23,48% e o 23, 50% respectivamente. A continuación, localízase A Estradam, a cal 
provoca o 20,87% dos desprazamentos ata outros concellos, mentres que Caldas de 
Reis, capital da comarca, provoca o 11,30% dos desprazamentos que saen dos límites 
do concello. 

Analizando os motivos destes desprazamentos, o “traballo” a o “ocio” sitúanse como 
principais xeradores de desprazamentos de carácter foráneo, seguido dos despraza-
mentos por  “aspectos persoais” ou “sanidade”. 

Na gráfica que se xunta pódense observar os motivos destes desprazamentos segun-
do os concellos próximos ou máis demandados.

En canto ao modo de transporte escollido para estes desprazamentos executados a 
outros concellos, sen ningunha dúbida a opción escollida practicamente na totalidade 
dos desprazamentos é o vehículo privado.

Como desprazamentos efectuados en transporte público, os datos roldan o 7% dos 
desprazamentos ata Santiago, así como o 3,70% dos efectuados ata Pontevedra. A 
maiores, destaca un uno da bicicleta para desprazamentos de longas distancias (ou-
tros concellos de Galicia), aínda cun carácter de ocio.
Adiantamos que estes datos, reforzan a necesidade dunha rede de transporte público 
adaptada á realidade de Cuntis que solvente as necesidades existentes, así como a 
promoción deste transporte como uso maioritario, e facendo especial incidencia na 
promoción de modos de transporte compartido ou baixa demanda para os despraza-
mentos que teñen como orixe as áreas rurais.

2.4.5 ESTACIONAMENTO

A  continuación analizarase a demanda de estacionamento no núcleo urbano Un dos 
problemas fundamentais de calquera núcleo urbano atópase no automóbil estacionado 
na rúa, ocupando un importante porcentaxe do espazo público. Ademais da ocupación 
do espazo publico polo automóbil, a satisfacción das necesidades de estacionamento 
non é unha cuestión sinxela, xa que a percepción do número de prazas e das posi-

Gráfico do modo de transporte dos des-
prazamentos con orixe “Núcleo urbano” 
rexistrados, segundo o destino. Fonte: 
Elaboración propia.  

Gráfico do motivo dos desprazamentos 
con orixe “Núcleo urbano” segundo o 
destino. Fonte: Elaboración propia

Gráfico do destino dos desprazamentos 
con orixe “Parroquias” rexistrados, en 
función do destino. Fonte: Elaboración 
propia
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Imaxe do Río Gallo no seu paso polo 
Núcleo urbano de Cuntis. Fonte: Elabo-
ración propia 

Gráfico do modo de transporte dos des-
prazamentos con orixe “Parroquias” 
rexistrados, segundo o destino. Fonte: 
Elaboración propia 

Gráfico do motivo dos desprazamentos 
con orixe “Parroquias” segundo o desti-
no. Fonte: Elaboración propia

Gráfico do destino dos desprazamentos 
con orixe “Outros concellos” rexistrados, 
en función do destino. Fonte: Elabora-
ción propia
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Gráfico do destinos dos desprazamen-
tos cara outros concellos. Fonte: Elabo-
ración propia 

Gráfico do motivo dos desprazamentos 
que teñen como destino “Outros conce-
llos”. Fonte: Elaboración propia

Gráfico do modo de transporte dos des-
prazamentos que teñen como destino 
“Outros concellos”. Fonte: Elaboración 
propia. 

Matriz de Orixe e Destino: Frecuencia da 
viaxe. Fonte: Elaboración propia. 

Lenda:

Plano de anchos de beirarrúas.

Fonte: Elaboración propia

E:

Un día á semana

Dous días á semana

Tres días á semana

Máis de tres días á semana

Todos os días

Lenda

Plano de anchos de beirarrúas.

Fonte: Elaboración propia

E:

Un día á semana

Dous días á semana

Tres días á semana

Máis de tres días á semana

Todos os días

Lenda
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Matriz de Orixe e Destino: Motivo da 
viaxe. Fonte: Elaboración propia.

Lenda

Matriz de Orixe e Destino: Despraza-
mentos dende outros concellos. Fonte: 
Elaboración propia.

Desprazamentos ata "Outros Concellos"
Fonte: Elaboración propia

E:

Desprazamentos a "Outros Concellos"

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo motivo
Fonte: Elaboración propia

E:

Extraescolares

Traballo

Xestións por traballo

Estudos

Compras

Sanidade

Asuntos persoais

Ocio

Outros

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo motivo
Fonte: Elaboración propia

E:

Extraescolares

Traballo

Xestións por traballo

Estudos

Compras

Sanidade

Asuntos persoais

Ocio

Outros

Lenda
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Matriz de Orixe e Destino: Horario de 
ida. Fonte: Elaboración propia.

Lenda

Matriz de Orixe e Destino: Horario de 
volta. Fonte: Elaboración propia.

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo horario
de ida

Fonte: Elaboración propia

E:

Mañá

Media mañá

Mediodía

Tarde

Media tarde

Noite

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo horario
de volta

Fonte: Elaboración propia

E:

Mañá

Media mañá

Mediodía

Tarde

Media tarde

Noite

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo horario
de ida

Fonte: Elaboración propia

E:

Mañá

Media mañá

Mediodía

Tarde

Media tarde

Noite

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo horario
de volta

Fonte: Elaboración propia

E:

Mañá

Media mañá

Mediodía

Tarde

Media tarde

Noite

Lenda
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Matriz de Orixe e Destino: Modo de 
transporte utilizado. Fonte: Elaboración 
propia.

Lenda

Matriz de Orixe e Destino: “Usarías a bi-
cicleta se mellorasen as condicións para 
o ciclista?”. Fonte: Elaboración propia.

Lenda

Usarías a bici para ese desprazamentos?
Fonte: Elaboración propia

E:

Sí

Quizás

Non

Lenda
Usarías a bici para ese desprazamentos?
Fonte: Elaboración propia

E:

Sí

Quizás

Non

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo modo
Fonte: Elaboración propia

E:

Segundo modo

A pé

Bicicleta

Autobús

Taxi

Vehículo (conductor)

Vehículo (acompañante)

Outros

Lenda

Desprazamentos efectuados segundo modo
Fonte: Elaboración propia

E:

Segundo modo

A pé

Bicicleta

Autobús

Taxi

Vehículo (conductor)

Vehículo (acompañante)

Outros

Lenda
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bilidades para aparcar acostuma a ser moi variable en función de distintos intereses 
particulares, pero normalmente moi baixa, é dicir, a máis que coñecida “falta de apar-
camento”.

Neste senso, as distintas políticas de estacionamento acostuman ter como obxectivo 
satisfacer a demanda residencial, isto é, aquela xerada polos residentes, confiando que 
a foránea fique en parte satisfeita polas prazas libres dos residentes durante a xornada 
laboral. Outros consideran que é preciso satisfacer tamén toda a demanda foránea, o 
que normalmente leva a sobreestimar o número de prazas de estacionamento. Un pun-
to intermedio, xunto cunha boa xestión da rotación do estacionamento, posiblemente 
sexa a política máis axeitada.

A demanda residencial estimouse a partir dos vaos de cada edificación e tendo en con-
ta o número de vivendas de cada unha delas. Con estes datos, obteremos o número 
de vehículos de residentes na área de actuación que precisan satisfacer o seu estacio-
namento. Con este valor e xunto cos valores da oferta de estacionamento, calcúlase 
o balance de estacionamento, o cal se expresa xeralmente como déficit. Así, obtense 
o déficit residencial infraestrutural e o déficit residencial global, segundo as definicións 
seguintes e a táboa que se amosa a continuación.

- Déficit Residencial Infraestrutural: corresponde á demanda de aparcamento residen-
cial que non é asumida polo estacionamento en vivenda e o estacionamento fóra da 
calzada, de tal xeito que de existir un déficit este debe ser satisfeito polo estacionamen-
to en calzada.

- Déficit Residencial Global: corresponde á demanda de aparcamento residencial que 
non é asumida por ningún tipo de estacionamento, isto é o déficit residencial infraes-
trutural máis a oferta en calzada. Trataríase daquela demanda que non é satisfeita de 
ningún xeito.

O déficit residencial infraestrutural amosa unha importante carencia de prazas de es-
tacionamento orientado aos residentes na área central, tanto no relativo ás prazas de 
garaxe existentes como nos estacionamentos fóra de calzada, coincidindo con que 
apenas existen grandes bolsas de aparcamento e cun importante número de edifica-
cións no casco antigo carentes de prazas de estacionamento propias. Sen embargo, 
a introdución das prazas en calzada mellora claramente este parámetro do déficit resi-
dencial global, amosando un excedente de 333 prazas na totalidade do núcleo urbano.

No relativo á demanda de estacionamento foránea, realizouse unha estimación en 
base ás superficies comerciais, de ocio e de oficinas existentes no solo urbano de 
Cuntis. Os ratios empregados foron de 1 praza por 20 m2 comerciais, 1 praza por 22 
m2 de ocio e 1 praza por 30 m2 de oficina. Sen embargo, para ter en conta a rotación 
que debería existir e non sobreestimar o número de prazas, considerouse un índice de 
rotación teórico de 6,4 para comerciais, 2,67 para ocio e 2 para oficinas. Deste xeito, 
calculouse o déficit global de estacionamento tendo en conta a demanda foránea. Nas 

táboa facilitadas amósanse os resultados obtidos.

A introdución da demanda foránea amosa unha demanda de 131 prazas de estacio-
namento, que en contraposición co excedente de 333 prazas no que á demanda de 
vehículos do concello se refire, deixa un sobrante de 202 prazas de estacionamento. 
Aparentemente, en función dos datos obtidos non debería haber problemas para esta-
cionar no núcleo. Non obstante, a percepción sempre cambia unha vez se está buscan-
do un espazo libre para aparcar, posto que unhas áreas estarán moito máis saturadas 
que outras, xa que a gran maioría de centros atractivos se atopan concentrados en 
torno ao Casco Histórico, área na cal é menor a oferta de estacionamento así como os 
potenciais espazos para crear bolsas de estacionamento.

Rotación de prazas e Inventarios de aparcamentos:

Para á análise relativa á Rotación de estacionamento escolléronse tres rúas do núcleo 
urbano Cuntis. Para esta selección tívose en conta tanto a súa posición no núcleo urba-
no, como a existencia ou non de sistema O.R.A. As rúas escollidas foron as seguintes:

 -Rúa Castelao, con estacionamento en liña a un lado e estacionamento irregu-
lar ao outro.
 -Rúa da Igrexa,  con estacionamento en liña a un lado e batería do outro lado.

O inventario de estacionamento levouse a cabo en días de fins de semana, así como 
en días laborables, en horario de mañá, mediodía, tarde e noite.  

 Os datos obtidos foron os seguintes:

Na rúa Castelao, comprobamos que a maior parte dos estacionamentos efectuados 
nesas prazas son estacionamentos menos de 3h, aínda que si existen estacionamen-
tos continuados de máis de 12h, especialmente en días laborais, son un número moi 
inferior aos de menos de 3h.

En canto á ocupación destas prazas de estacionamento, a maior ocupación localízase 
no horario de mañá e na noite en fin de semana, seguida de o horario  de mediodía en 
fins de semana e días laborais.

Destacamos tamén que a ocupación destas prazas de aparcamento nunca é inferior ao 
14% da súa totalidade. Tamén destacar a existencia de dúas bolsas de aparcamento 
en rúas próximas.

No relativo á rúa da Igrexa, en canto á ocupación nestas prazas de estacionamento, 
esta é máis elevada, xa que, en horarios de mañá en días laborais experimentouse 
unha ocupación de máis do 91%. Os maiores picos de ocupación sitúanse na mañá e 
no mediodía durante a semana.
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“Un dos problemas 
fundamentais de 
calquera núcleo 
urbano atopase 
máis no automóbil 
estacionado na 
rúa, ocupando 
un importante 
porcentaxe do espazo 
público”

Ningún vehículo permaceu aparcado durante máis de 12h nin en días laborais nin en 
fins de semana. Máis do 50% dos estacionamentos efectuados nestas prazas son es-
tacionamentos de menos de 3h. 

A ocupación destas prazas de estacionamento diminúe considerablemente nos hora-
rios de tarde e noite, sobre todo na fin de semana. Os picos de ocupación déronse, ao 
contrario que  no caso anterior, en días laborais, en horario de mañá.

Na Rúa da Igrexa existen zonas con regulación de aparcamento por tempo, permitin-
do un estacionamento máximo de 30 minutos, e de 2 horas no caso de persoas con 
mobilidade reducida. Esta delimitación só esta sinalada e non teñen control algún por 
persoal específico.

A partir do día 1 de Agosto de 2019 o Concello implementou unha medida de encami-
ñada á prioridade peonil na que restrinxía o paso de vehículos por algunhas zonas do 
centro histórico e prohibía o estacionamento en todo el, a excepción das paradasde 
taxis, as cales se localizan na praza de Galicia e na Praza das Árbores . Esta medida 
aplicase os dias de fin de semana a partir do sábado as 14:00 ata o domingo as 00:00. 

2.5 ANÁLISE ENERXÉTICA E MEDIO AMBIENTE

Un dos aspectos máis importantes dos Plans de Mobilidade Sustentable refírese á sus-
tentabilidade medioambiental, polo que un peso moi importante recae sobre analizar 
os principais factores negativos que a mobilidade ten sobre o Medio Ambiente. Como 
factores negativos entenderemos tanto a calidade do aire como o ruído.

Como ben sabemos, o tráfico motorizado é o causante de gran parte dos problemas 
medioambientais do sistema de transporte. Isto débese a que é o principal emisor de 
CO2, causante do efecto invernadoiro, da contaminación acústica e do consumo ener-
xético das cidades.

Se facemos inventario da rede medioambiental existente, no relativo ao medio natural 
Cuntis senda fluvial do Ulla – Deza. A súa rede hidrográfica pertence á Demarcación 
Hidrográfica Galicia–Costa, sendo un afluente do río Umia, O Río Gallo, o principal río 
que atravesa o núcleo urbano de Cuntis. A zona fluvial dentro da río pide ser rehabilita-
da, segundo datos obtidos na participación pública. 

Como espazos verdes do Concello destaca o paseo fluvial do Rio Gallo e o parque ar-
queolóxico de Castrolandín así coma o Monte Xesteiras e o Miradoiro de Montesandeu.

No relativo á análise enerxética, procederase a esta unha vez estean rematadas as en-
quisas e procesados os datos obtidos dos desprazamentos coas matrices Orixe-Desti-
no realizadas, tanto na súa modalidade presencial como online. Imaxe do núcleo urbano de Cuntis

Fonte: Elaboración propia.
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Área ambiental única
Número de Vehículos (1)

(nº vehículos)

Cuntis 3058

Gráfico do modo de transporte dos des-
prazamentos que teñen como destino 
“Outros concellos”. Fonte: Elaboración 
propia.

Táboa de número de vehículos por área 
ambiental. Fonte: Elaboración propia.
 
Táboa da déficit de aparcamento resi-
dencial. Fonte: Elaboración propia. 

Táboa de demanda de aparcamento 
foránea. Fonte: Elaboración propia.  

Táboa de déficit global de aparcamento. 
Fonte: Elaboración propia. 

Medida tomada a partir do 1 de Agosto 
de 2019 para restrinxir a circulación e o 
estacionamento de vehículos no Casco 
Histórico. 

Área Ambiental Única
Déficit Residencial Infraestructural (1) Déficit Residencial Global (2)

(nº prazas) (nº prazas)

Cuntis -271 333

Área Ambiental 
Única

DEMANDA 
COMERCIO DE 
ALIMENTACIÓN

DEMANDA 
RESTO 

COMERCIO

DEMANDA 
OCIO/

HOSTELARÍA

DEMANDA 
OFICINAS

DEMANDA 
FORÁNEA 

TOTAL

(nº prazas) (nº prazas) (nº prazas) (nº prazas) (nº prazas)

Cuntis 48 13 48 25 131

 “Nota. Por de manifesto que no cálculo de Déficirt Residencial Global tivéronse en conta os aparcamentos fóra de 
calzada, que non son de titularidade municipal.

  (1) O Déficit Residencial Infraestructural corresponde á demanda de aparcamento residencial que non é asumida 
polo estacionamento en vivenda e o estacionamento fóra de calzada, de tal xeito que de existir un déficit este debe ser 
satisfeito polo estacionamento en calzada.

  (2) O Déficit Residencial Global corresponde á demanda de aparcamento residencial que non é asumida por ningún 
tipo de estacionamento, isto é o déficit infraestructural máis a oferta en calzada. Trataríase daquela demanda que non 
é satisfeita en ningún xeito. 

 (1)   A estimación do número de vehículos de cada área ambiental calculouse según o padrón de vehículos do Concello. 
 

(1) A demanda foránea estimouse a partir dos ratios de prazas por superficie do PPG13 do Reino Unido (1 praza por 14 
m2 comercio alimentación, 1 praza por 20 m2 comercio non alimentación, 1 praza por 22 2 de ocio e 1 praza por 30 m2 
oficina) afectada polos seguintes índices de rotación: 
  6,4 para comercio alimentación e non alimentación. Cada 1,20 horas cambia o vehículo estacionado nunha mesma 
praza. 
  2,67  para ocio. Cada 3 horas cambia o vehículo estacionado nunha mesma praza.
  2  para oficinas. Cada 4 horas cambia o vehículo estacionado nunha mesma praza.
  Índices de rotación extraídos de: L’Espai urbà de la mobilitat/Francesc Magrinyà, Joan Miró; Manuel Herce Vallejo, ed. 
; amb la contribució de: P. Espelt, M. Mayorga, J. Pinós, D. Rodriíguez, F. Vidal. Barcelona: Edicions UPC, 2007. 

“Un dos problemas 
fundamentais de 
calquera núcleo 
urbano atopase 
máis no automóbil 
estacionado na 
rúa, ocupando 
un importante 
porcentaxe do espazo 
público”

GASTO ENERXÉTICO

Neste apartado, á fin de coñecer o a gasto enerxético relativo á mobilidade en Cuntis, 
tivéronse en conta so os desprazamentos efectuados dentro do núcleo de Cuntis, así 
como das parroquias ata o núcleo, non atendendo aos desprazamentos ata outros 
concellos.

A partir dos datos obtidos das matrices orixe-destino, coñecemos o número de despra-
zamentos efectuados en vehículo privado no núcleo urbano.  
Estimamos que en Cuntis se producen 8.323 desprazamentos diarios en vehículo pri-
vado. Ademais, coñecendo os datos da DGT relativos ao anuario 2016 supoñemos a 
distribución de vehículos que utilizan como combustible gasolina en relación aos que 
consumen gas-oil. Consecuentemente, mostramos no gráfico adxunto a porcentaxe 
global deste reparto. 

Así mesmo, estimaremos o número de desprazamentos efectuados relativos aos tipos 
de consumo. Tendo en conta que a distancia media estimada para os desprazamentos 
dentro do concello será de 5,34 km/viaxe, obteremos o consumo de combustible diario. 
A súa vez, realizaremos a conversión de litros de combustible a TEP (Toneladas Equi-
valentes de Petróleo).   

É dicir, no transporte privado en Cuntis consúmense 3,44 TEP diarios; o que representa 
1254,44 TEP anuais, relativos exclusivamente aos desprazamentos dentro do concello.

EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO (GEI)

En España, unha grande porcentaxe das emisións de GEI (Gases de Efecto Inver-
nadoiro) son emitidas polo sector de transportes. Dentro de este sector, unha parte 
importante son as emitidas polos desprazamentos nas cidades, en vehículo privado. 
A continuación procederemos a calcular as emisións de CO2 no Concello de Cuntis.

Para o cálculo das emisións utilizaremos o método indicado na publicación “Guía Prác-
tica para el Cálculo de las emisiones de gases de efecto Invernadero” publicado pola 
Oficina Catalana del Camvi Climatic, na que medinte emprego duns ratios, e en rela-
cións aos litros de combustible consumidos ao día, determinaremos ditas emisións de 
CO2.  

Tendo en conta que os quilómetros percorridos por día en Cuntis son  44400,38 km e 
que a ocupación media estimada é de 1,3 pasaxeiros/vehículo, obteremos que as emi-
sión de CO2 pasaxeiro segundo quilómetro será de 168,18 gramos / pasaxeiro / km.

En relación co medio ambiente, o 30/03/2001 aprobouse en pleno o Regulamento de 
Funcionamento das Patrullas Verdes (BOP 11/07/01). Este regulamento xurde na liña 

Área Ambiental Única
DÉFICIT GLOBAL TOTAL

(nº prazas)

Cuntis 245
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Ocupación Nº %

Fds_m 20 20,00

Fds_md 19 19,00

Fds_t 14 14,00

Fds_n 20 20,00

LAB_M 18 60,00

LAB_MD 19 63,33

LAB_T 16 53,33

LAB_N 14 46,67

Rúa Estacionamento Nº prazas Nº p reservadas Prazas 
C/D

Sistema 
O.R.A

C.A.

Castelao Liña/Dous lados 30 Estacionamento de menos 
de 3h

25 67,57% 0

Igrexa Liña/Un lado
Batería/Un lado

No No 0 21,62% 1

FIN DE SEMANA LAB

N % N %

Menos de 3h 24 53,33 24 60,00 

3h 16 35,56 7 17,50 

3h 3 6,67 5 12,50

5h 1 2,22 3 7,50

12h 1 2,22 3 7,50

Ocupación Nº %

Fds_m 15 62,50

Fds_md 14 58,33

Fds_t 0 0,00

Fds_n 0 0,00

LAB_M 22 91,67

LAB_MD 16 66,67

LAB_T 13 54,17

LAB_N 11 45,83

FIN DE SEMANA LAB

N % N %

Menos de 3h 11 55,00 40 80,00

Menos de 5h 9 45,00 9 18,00

5h 0 0,00 1 2,00

12h 0 0,00 0 0,00

12h 1 2,22 3 7,50

Táboa da rúa Castelao. Fonte: Elabora-
ción propia. 

Táboa da rúa da Igrexa. Fonte: Elabora-
ción propia.  

Gráfico relativo ao reparto enerxético en 
vehículos privados. Fonte: Elaboración 
propia.  

Táboa relativa ao consumo enerxético 
por tipo de vehículos e día en vehículos 
privados. Fonte: Elaboración propia 

Gráfico relativo ao consumo anual de 
TEP en  función  do  combuistible en ve-
hículos privados en Cuntis. Fonte: Ela-
boración propia.  

Táboa de Emisións de CO2 en Cuntis 
debido ao uso do vehículo privado. Fon-
te: Elaboración propia.

TIPO N VIAJES /DIA KM/DIA L/DIA TEP / DIA TEP /AÑO

COCHE GASOLINA 3571 19066,83 1863,88 1,56 568,00

COCHE GAS-OIL 4744 25333,55 2153,35 1,88 686,44

TOTAL 3,44 1254,44

COMBUSTIBLE CONSUMO DIARIO (l/día) Emisión de CO2 por día (tCO2/dia)

Gasolina 1963,88 4,28

Gas-oil 2153,35 5,43

Total 9,71
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da Estratexia Galega de Educación Ambiental, coa intención de ampliar as funcións 
informativas e formativas dirixidas a orientar e facilitar os procesos metodolóxicos re-
lacionados coa educación ambiental. As Patrullas Verdes serán voluntarios formados 
que promovan estilos de vida sostibles, prácticas respectuosas co medio ambiente, 
solidariedade e xustiza social, a participación pública, a comprensión básica das princi-
pais cuestións ambientais, etc.

Sen embargo, a temática concreta do aforro enerxético derivado do descenso do con-
sumo de combustibles fósiles en transporte, non é obxectivo de ningunha ordenanza 
municipal. A nova estratexia que se pon en marcha co PMS debe favorecer un maior 
desenvolvemento normativo neste senso.
Por exemplo, desenvolvendo as recomendacións e normas para a avaliación e segui-
mento, non so do PMS, se non de calquera actuación que implique efectos sobre a 
mobilidade xerada ou altere o sistema de transportes.  
É recomendable que, se se derive unha nova ordenanza municipal en materia de aforro 
enerxético, se atenda a Lei de Economía Sustentable e, en particular, á nova Lei de 
Mobilidade Sustentable (ambas nacionais) que, actualmente, están en fase de proxec-
to.

RUÍDO

O ruído constitúe a agresión ao medio ambiente que a cidadanía percibe con maior 
claridade.

Actualmente existen unha preocupación dos poderes públicos sobre este tema; con-
cretamente, a Unión Europea, na loita contra a contaminación acústica aprobou a Di-
rectiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de xuño, sobre a 
avaliación e xestión do ruído ambiental, que no territorio nacional tivo a súa primeira 
transposición na Lei 37/2003 do Ruído, completada coa publicación do Real Decreto 
1513/2005, polo que se desenvolve a Lei 37/2003 do Ruído, no referente á xestión e 
avaliación do ruído ambiental, e ao Real Decreto 1367/2007, a través do cal se desen-
volve a Lei 37/2003, no referente á zonificación acústica.

No que respecta ao marco lexislativo autonómico, a Comunidade Autónoma de Galicia 
aprobou o Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.  

2.6 ANÁLISE DA SEGURANZA VIARIA

Aumentar a  seguridade viaria, tanto dentro do núcleo urbano coma nas vías de cone-
xión coas parroquias, constitúe un dos primeiros obxectivos á hora propoñer un cambio 
no reparto modal. Así, nos últimos anos viñéronse facendo intervencións nalgúns dos 
viarios máis céntricos para aumentar o ancho das beirarrúas co fin de aumentar o gra-
do de accesibilidade e dotar de maior seguridade.

As incidencias en canto á seguridade viaria aparecen reflectidas nos datos proporcio-

“No transporte 
privado en Cuntis 
consúmense 3,44TEP 
diarios; o que 
representa 1254,44 
TEP anuais, relativos 
exclusivamente aos 
desprazamentos 
dentro do concello” 

Imaxe da Praza das Árbores, no Casco 
Histórico de Cuntis.
Fonte: Elaboración propia.  
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 “Prestouse unha 
especial atención 
aos representantes 
de determinados 
axentes e colectivos 
socioeconómicos, 
así como aqueles 
grupos sociais 
e demográficos, 
máis sensibles e 
vulnerables no que 
precisamente á 
mobilidade se refire”

Táboa de Obxectivos de calidade acús-
tica para ruído aplicables a áreas urba-
nizadas existentes. Anexo II Obxectivos 
de calidade acústica. Fonte: Real Decre-
to 1038/2012, de 6 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarro-
lla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisio-
nes acústicas.

Sinistralidade nas vías de Cuntis. Fonte: 
Datos da DGT e elaboración propia.
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Accidentes con victimas en

vías urbanas

Accidentes con victimas en

vías interurbanas

 2013 2014 2015

Sancións con detracción de puntos 0 0 1

Puntos detraídos 0 0 4

Falecidos (vías urbanas) 0 0 0

Feridos hospitalizados (vías urbanas) 1 0 0

Feridos leves (vías urbanas) 0 0 1

Falecidos (vías interurbanas) 1 0 0

Feridos hospitalizados (vías interurbanas) 1 2 2

Feridos leves (vías interurbanas) 16 13 11

Nº total de accidentes en vías urbanas con feridos (graves e leves) e falecidos 1 0 1

Nº total de accidentes en vías interurbanas con feridos (graves e leves) e falecidos 18 15 13

nados polas fichas municipais que elabora a DGT, sendo a máis recente das dispoñi-
bles á correspondente ao ano 2015.
Deste xeito, no concello, segundo os datos da DGT para o ano 2015, non se rexistra-
ron incidencias nas vías urbanas en contraposición do número de accidentes en vías 
interurbanas. Así, en zona interurbana contabilízanse 1 falecido cinco feridos hospitali-
zados e 15 feridos leves, na súa maioría persoas que circulaban en turismos. 

Destaca que en xeral, na comparativa anual, non existen feridos en vías urbanas, men-
tres que en vías interurbanas si existen, os feridos principalmente circulaban en turis-
mos. Isto pon de manifesto a necesidade dun aumento de seguridade viaria con res-
pecto aos turismos. Nesta comparativa anual coméntase, que se ben nas vías urbanas 
a sinistralidade reduciuse con respecto ao 2014 e mantívose con respecto aos datos 
de 2013; a sinistralidade en vías interurbanas diminuíu tras un punto alto no ano 2014.

2.7  RECOMPILACIÓN DOS PRINCIPAIS DATOS EXTRAÍDOS DA 
PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Neste apartado recóllese un resumo das conclusións acadas durante o proce-so de 
participación, o cal se desenvolve con maior detalle no punto 8 do pre-sente PMS. As 
ferramentas empregadas para dito proceso foron a posta en funcionamento dunha en-
quisa online, a toma de datos mediante enquisas presenciais, e o obradoiro de traballo 
levado a cabo o 17 de setembro. Cómpre sinalar a escasa participación pública que 
asistiu ás xornadas realizadas, tanto de horario de mañá como de tarde, resultando 
máis complexo acadar os obxec-tivos planificados para poder traballar cos datos. As 
principais demandas e problemáticas identificadas son as seguintes: 

 - Escasez de vías específicas para o tránsito de peóns e ciclistas

 - Ausencia de bolsas de estacionamento

 - Carencia de arcéns/cunetas limpas/desbrozadas e de ancho suficiente

 - Alta densidade de paso de vehículos pesados

 - Problemas de accesibilidade ao cemiterio, o Espadenal e centro de saúde

 - Problemas de tráfico nas rúas da Palma, e Bernardo Sagasta

Con respecto ás zonas e medidas propostas como mellora atopamos maior-mente as 
seguintes:

 - Ancheamento e mantemento (desbroces) dos arcéns e cunetas

 - Necesidade de paliar e mitigar a inseguridade vial nas curvas de Castro Lou-
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Imaxes relativas ao casco Histórico, no 
núcleo urbano de Cuntis. 
Fonte: Elaboración propia. 

reiro e As Novás, así como mellorar a seguridade para os peóns e vivendas.
 - Necesidade de reforzar e remarcar a presenza de pasos de peóns con lombos 
e sinais luminosa.

  -Consolidación e mellora das medidas a prol da priorioridade peoníl no casco 
vello.

 - Avaliar a posibilidade de abrir ciclovías/sendas peonís hacia focos atractores 
(Centros de formación e ensino, Milagros de Amil...).
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3.1 TERRITORIAIS

Dependencia dos concellos limítrofes e pontevedra 
Cuntis presenta unha clara dependencia dos concellos limítrofes, en especial 

de Pontevedra e Santiago, tanto a nivel de servizos como a nivel laboral. Ademais, 
sitúase, como xa se anunciaba ao inicio deste documento, nas proximidades dun 
núcleo Cabeza do Sistema urbano intermedio, sendo este  A Estrada.

Grandes polígonos industriais
Cuntis sitúase nunha boa posición, pola proximidade a dúas cidades importantes 

como son Pontevedra e Santiago, xerando así relacións laborais, de servizos ou de 
ocio.

Ademais da existencia de solo industrial no Concello de Cuntis, como é o Polígono 
da Ran,  atopamos preto do Concello de Cuntis grandes áreas industriais, como son o 
Polígono Industrial de Trabanca, en Vilagarcía de Arousa ou o Parque Empresarial de 
Vilanova I en Vilanova de Arousa. En relación a isto, debemos destacar que a presencia 
destes solos industriais en núcleos de maior tamaño produce a migración de actividades 
industriais cara estas áreas industriais próximas.

Debido a estrutura territorial existente actualmente, existe unha forte dependencia 
do vehículo privado, xa que este é o medio máis utilizado para estes desprazamentos 
de carácter territorial.

Socio-económicos e demográficos
Como xa se anticipaba na análise, o  Concello de Cuntis vese nunha situación 

desfavorable en canto ao crecemento de poboación.

Nos últimos dez anos, Cuntis presenta un incremento de poboación negativo, 
con tendencia descendente. Chegando ao fin de 2018 con 4.710 habitantes, dos cales 
1.117 habitan no núcleo urbano. 

No relativo á densidade de poboación, no ano 2018 esta era de 58 hab/km2, por 
debaixo da densidade de poboación da provincia (209,3 hab/km2 en 2018), e inferior 
tamén á densidade de poboación media de Galicia, que nese mesmo ano era de 91,4 
hab/km2, así como da Comarca de Caldas (119,2 hab./km2).

A estrutura de poboación de Cuntis amosa unha sociedade cun grado leve de 
avellentamento, sendo sensiblemente maioritaria a poboación comprendida entre as 
franxas de idade de entre 35 e 44 anos. 

Ademais, presenta unha taxa de natalidade baixa, aínda que superior ás taxas 
relativas á provincia de Pontevedra ou a Galicia, xa que presentaban unhas taxas 
de 7,33 e  6,81 respectivamente (datos relativos ao ano 2017), mentres que, para o 
Concello de Cuntis, segundo datos do INE, a taxa de natalidade bruta era de 7,53. 

Cabe destacar que este decrecemento de poboación non é igual en todo o 
Concello de Cuntis, se non que é máis acusado na parroquia de Cuntis (Santa María), 
onde entre os anos 2008 e 2018 a poboación pasou de 2398 a 2266 habitantes, mentres 
que nestes  dez anos, as parroquias que presentaron un decrecemento menos acusado 
foron as parroquias de Portela (Santa Eulalia) e Couselo (San Miguel) , segundo datos 
extraídos do INE. 

3.2 MOBILIDADE

No que respecta á mobilidade, Cuntis presenta unha clara dependencia do 
transporte privado, tanto nos desprazamentos a nivel de Concello (mobilidade entre 
as parroquias, ou entre parroquias e núcleo urbano) como nos desprazamentos cara o 
exterior do concello.

Tras a análise da oferta e da demanda do núcleo urbano de Cuntis pódese 
concluír que se atopa nunha situación de desequilibrio respecto ao uso dos diferentes 
modos de transporte, no que o peón está supeditado ao do automóbil.

No casco histórico, foron realizadas intervencións urbanas para a mellora do 
peón, e destacamos que a meirande parte da rede viaria no Casco Histórico podería ser 
considerada como plataforma compartida, aínda que, ao non estar restrinxido o paso de 
vehículos, a mobilidade peonil vese afectada. A maiores, destacamos a alta ocupación 
do espazo público no Casco Histórica mediante estacionamentos non regulados, así 
como non respectando en moitos casos as prazas para os taxis e a limitación de tempo 
de estacionamento imposta polo Concello. 

A maiores disto, cómpre sinalar que existe un claro desequilibrio entre estrutura e 
funcionalidade en relación coa morfoloxía e o entorno urbano. Algunha vía que atravesa 
o núcleo urbano e que deberían ter, polo tanto, unha función puramente urbana (tanto 
por motivos de seguridade viaria, como polos niveis de ruído e contaminación que se 
alcanzan dentro do núcleo) está a desempeñar un papel de artellamento municipal 
con tráfico de carácter municipal ou territorial. Isto débese á inexistencia de itinerarios 
alternativos, como ben podería ser unha circunvalación que permitise eliminar do Casco 
Histórico desprazamentos rodados de paso. A maiores, o paso polo núcleo da estrada 
nacional N-640, a cal se denomina Rúa Circunvalación Don Aurelio no seu tramo 
urbano, provoca unha alta densidade de tráfico de paso, tanto lixeiro coma pesado, a 
horas puntuais do día, polo que se fai evidente un tratamento máis urbano neste tramo 
da rede, especialmente se temos en consideración a súa posición no núcleo, artellando 
a conexión entre o Casco Histórico e a área educativa. 

Como outro dos puntos problemáticos para a mobilidade no núcleo urbano, como 
xa se adiantaba anteriormente, destaca a presencia de tráfico de paso na Rúa Praza 
de Galicia e polo tanto pola ponte existente, debido a falta dunha circunvalación que 
permita eliminar dito tráfico. 

“Cuntis presenta 
unha clara 
dependencia 
do transporte 
privado, tanto nos 
desprazamentos a 
nivel de Concello 
como nos 
desprazamentos 
cara ao exterior do 
concello”
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Tendo en conta os anchos existentes nas rúas e a ocupación dos automóbiles 
estacionados na calzada, hai grandes posibilidades para a mellora da distribución dos 
distintos modos de transporte.

No relativo á rede peonil no núcleo urbano, esta é incompleta e amosa dificultades 
para camiñar de xeito seguro e sinxelo, ademais de contar con carencias nos 
desprazamentos entre os espazos de prioridade peonil existentes, pois solo o 58,93% 
da rede peonil é accesible. 

Destacamos ademais que un 25% das rúas do núcleo urbano contan con un 
ancho de plataforma superior aos 10m, polo que permitirían un novo reparto modal, 
que favoreza ao peón e ao ciclista, e que satisfaga as necesidades da mobilidade no 
núcleo e no Concello de Cuntis.

Por outra banda, tras estudar a oferta da rede ciclista, obsérvase unha 
insuficiencia na rede así como unha clara descontinuidade desta. Enténdese a bici como 
unha alternativa adecuada para os desprazamentos entre os diferentes núcleos de 
poboación de Cuntis (tanto entre as diferentes parroquias como entre o núcleo urbano 
e as parroquias), xa que as zonas máis poboadas presentan pendentes asumibles. 
Por todo o exposto, apóstase por unha inclusión e mellora da oferta da rede ciclista. 
Ademais, unha vez máis destacamos a topografía suave no núcleo urbano como factor 
favorable para estes desprazamentos, xa que apenas o 10,8% da rede viaria presenta 
unha pendente maior ao 6%.

Respecto ao transporte público, baseado no autobús, detectamos dúas paradas 
de autobús no núcleo urbano, unha primeira parada situada na Rúa Circunvalación 
Don Aurelio, e unha segunda na Rúa Bernardo Sagasta. No caso da primeira, presenta 
unha cobertura do 27,04% nun radio de 150 m e de 63,61% nun radio de 300 m, 
mentres que a situada nas Rúa Bernardo Sagasta, a cobertura é de 12,24% nun radio 
de 150 m e de 19,73% nun radio de 300 m da poboación residente no núcleo urbano. 

A maiores, no relativo á cobertura de equipamentos básicos, actividades de uso 
cotiá e espazos públicos, destacamos que o 49,66% da poboación que reside no núcleo 
urbano de Cuntis conta cunha cobertura total, mentres que o 96,42% dos habitantes 
contan cunha cobertura de máis dun servizo.

Ademais dos problemas detectados dentro de cada modo de transporte, resaltan 
as carencias no cambio modal, é dicir, as posibilidades de transferencia entre os 
distintos modos de transporte son deficientes. Apóstase por mellorar e favorecer o 
cambio modal, especialmente entre modos non motorizados e o transporte público. 
Simplificando, canto máis cómodas e eficientes resulten as redes peonil ou ciclable, 
cun acceso facilitado, máis usuarios se decidirán polo seu uso. A maiores, destácase a 
falta de promoción do servizo xa existente “Móvete en bici por Cuntis”, o cal podería ter 
un papel máis relevante destinado a desprazamentos funcionais, en colaboración con 
medidas enfocadas a incentivar ou permitir dito cambio modal.

Imaxe do Río Gallo o seu paso polo Cas-
co Histórico de Cuntis. Fonte: Elabora-
ción propia. 
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“Unha operación 
que permitise 
conectar estas áreas 
desconectadas 
con novas paradas 
debería ser unha 
liña de actuación a 
considerar”

Debemos engadir que a clara dependencia do vehículo privado existente,  non 
só afecta á distribución do espazo público, senón que tamén afecta ao día a día dos 
habitantes de Cuntis. Un uso excesivo do vehículo rodado provoca elevados niveis de 
ruído, alto gasto enerxético ou emisións de gases de efecto invernadoiro prexudiciais.

Mentres que a finalidade da elaboración do PMS é conceder prioridade ao peón, 
así como a modos de transporte sustentables, deben integrarse e analizarse todos 
os modos de transporte existentes co obxectivo de lograr un equilibrio e un axeitado 
funcionamento da mobilidade.  

Ademais, non debemos descoidar o estacionamento no núcleo urbano. A xestión 
do vehículo estacionado é fundamental en calquera política de mobilidade, xa que o 
estacionamento, xunto co espazo de circulación,  ten unha presenza predominante no 
espazo público.

No relativo aos cálculos levados a cabo, estimando o número de prazas en 
calzada, vivendas e bolsas de estacionamento dentro do núcleo urbano o déficit total 
global de prazas de estacionamento é positivo, existindo un excedente de 202 prazas, 
sen embargo, a pesar de ser negativo o déficit residencial infraestrutural. Cómpre sinalar 
que as estimacións e cálculos están feitos para a totalidade do solo urbano, polo que 
aínda que non se obteña un déficit en xeral, haberá zonas que presenten dificultade 
para estacionar mentres que noutras haxa unha certa folgura neste senso. Así, as rúas 
comerciais e o casco central presentarán maior concentración de vehículos que as vías 
periféricas e máis rurais. En todo caso debemos ter en conta as reducidas dimensións 
dentro do núcleo urbano.

No relativo á xestión dos aparcadoiros fóra de calzada, detéctase a inexistencia 
de bolsas de estacionamento no núcleo urbano ou na contorna destes, polo que a 
inclusión destas, a modo d estacionamentos disuasorios permitiría unha futura supresión 
do vehículo estacionado no Casco Histórico, diminuíndo o impacto do coche en áreas 
de alto valor patrimonial, así como un reparto do espazo público máis favorable para o 
peón, proponse a creación de bolsas de estacionamento situadas próximas aos accesos 
ao núcleo urbano, de maneira que diminúa o impacto do vehículo nas áreas centrais. 
Estas bolsas inicialmente podería ter un carácter temporal (cesión dos terreos), que 
quizais poda consolidarse de cara ao futuro (coa adquisición do mesmo).    

3.3 ENERXÍA E MEDIO AMBIENTE
 
Tal e como se reflexa na matriz Orixe-Destino, en base ao reparto dos distintos 

modos de transporte, concluímos que exceptuando os desprazamentos dentro do 
núcleo urbano na súa contorna (parroquias de Cuntis), destaca un alto porcentaxe 
no uso do vehículo privado para efectuar as distintas viaxes (tanto dentro como cara 
fóra do concello). En contraposición a isto, e como dato positivo, destacar que dentro 
do núcleo urbano a gran maioría dos desprazamentos son realizados en medios non 
motorizados, principalmente a pé.  

Imaxe da rúa Trafalgar. Fonte: Elabora-
ción propia. 



5IDENTIFICACIÓN DE PREOBLEMAS E RETOS

Tras levar a cabo a toma de datos, é necesario indagar no gasto enerxético 
así como nas emisións de gases efecto invernadoiro provocados pola mobilidade no 
concello de Cuntis, á fin de reducir estas emisións, en pro dun territorio máis sustentable.

No relativo ás velocidades medias dentro do núcleo, non se acadan valores 
excesivamente elevados para o núcleo urbano, a excepción das atopadas na N-640, 
que son superiorres, para o que será necesario propor medidas de calmado de tráfico, 
favorecendo a redución das emisións de gases efecto invernadoiro.

A súa vez, levouse a cabo unha análise enerxética e do medio ambiental. Esta 
análise comprende o estudo do gasto enerxético (medido en Toneladas Equivalentes de 
Petróleo) e a emisión de gases de efecto invernadoiro (CO2), así como a consideración 
do ruído como contaminación acústica.

Tras esta análise enerxética, onde se determinaron as emisións xeradas polos 
desprazamentos en vehículo privado dentro do concello de Cuntis, debemos propor 
medidas en pro da diminución deses datos.  As medidas relativas a este aspecto 
estarán  baseadas no obxectivo de diminuír os desprazamentos en modos motorizados 
dentro do núcleo urbano, así como de incrementar o uso de transporte colectivo para 
desprazamentos de longas distancias.

3.4 SEGURANZA VIARIA

No relativo á seguranza viaria, como xa se reflectía anteriormente, no ano 2015 
producíronse incidentes que ocasionaron a un total de 21 vítimas entre as cales destaca 
negativamente unha vítima mortal. Neste Plan de Mobilidade Sustentable deséxase 
loitar por ter unha sinistralidade o máis reducida posible cada ano, chegando a ser case 
nula. No caso de Cuntis, o número de accidentes con vítimas no 2015 diminuíu con 
respecto ao ano  2014, polo que cómpre manter esta liña de descenso na sinestralidade 
viaria. Nestes datos non están contemplados os accidentes leves sen vítimas, como 
alcances frontais ou laterais, que moitas veces veñen derivados de mala visibilidade 
nos cruces. 

Non obstante, cómpre sinalar que pese a non haber puntos marcadamente 
perigosos, si hai unha serie de factores que inflúen negativamente na seguridade 
viaria, como poden ser as beirarrúas estreitas, a insuficiente sinalización e iluminación 
das rúas ou a cantidade de tráfico e velocidade coa que se circula polo centro.

Todos estes aspectos comentados son importantes puntos a ter en conta, posto 
que unhas beirarrúas estreitas levan ao peón a camiñar pola calzada (de xeito continuo 
ou puntual); a escasa iluminación dificulta a visibilidade dos condutores, que poden pasar 
por alto obstáculos ou viandantes nas marxes da calzada; e a inadecuada sinalización 
pode supoñer unha confusión ou insuficiente información aos usuarios das vías. Esta 
reflexión e análise destaca a necesitade de propor novas medidas para aumentar a 
seguridade viaria, o que se consigue coa redistribución da sección das rúas, a creación 

de novos itinerarios peonís ou fomento cambios na conducta dos propios usuarios das 
vías (condutores e viandantes). 

Praza da Constitución. Fonte: Elabora-
ción propia. 
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D.01. Estrutura de núcleos residenciais dispersos, consistente en sete parroquias e un núcleo urbano 
central.

D.02. Forte dependencia do automóbil para a mobilidade entre as parroquias do concello. 

D.03. Supeditación do automóbil ante modos de transporte sustentables.

D.04. Existencia dun certo desequilibrio entre as características dalgúns viarios e a súa morfoloxía 
urbana, especialmente certas rúas do Casco Histórico, como a Rúa Praza de Galicia, a cal actualmente 
ten un claro papel no artellamento da rede urbana. 

D.05. Insuficiencia da rede ciclable existente  

D.06. Carencias en materia de  intermodalidade, especialmente no relativo á bici, debido á falta de 
infraestruturas que faciliten o cambio modal.

D.07. Inexistencia de bolsas de estacionamento disuasorias no núcleo urbano ou en áreas de 
colindantes a este. 

D.08. Carencias nos itinerarios peonís e ciclables que conecten o núcleo urbano de Cuntis coas 
demais parroquias e núcleos de poboación do concello. 
 
D.09. Crecemento demográfico negativo. En relación a isto, destaca a baixa densidade de poboación 
de Cuntis, a cal en 2018 era de 58 hab./km2, inferior á media da provincia con 200 hab./km2, e incluso  
á media galega, a cal é de 91,4 hab./km2, mentres que a media para a comarca de Caldas para o ano 
2018 era de 119,2 hab./km2.

D.10. Reducida porcentaxe de rúas peonís, as cales representan apenas o 2,28% da superficie das 
rúas do núcleo urbano de Cuntis.

F.01. Reducidas dimensións do núcleo urbano, que favorece unha mobilidade peonil ou ciclable.

F.02. Núcleo con pendentes moderadas; no cal o 89,2% da rede viaria presenta unhas pendentes 
inferiores ao 6%.

F.03. Núcleo urbano con grandes posibilidades para unha nova distribución do espazo público, máis 
favorable para os percorridos peonís e ciclables, así como para unha maior porcentaxe de espazo 
público destinado ao peón.

F.04. Transcurso do Río Gallo no casco urbano de Cuntis como unha fortaleza a nivel paisaxístico e 
natural.  
 

F.05. Existencia dun 62,57% de beirarrúas cun ancho mínimo a 1,80m, ou ben con prioridade peonil 
(plataforma compartida). 

F.06. Existencia de áreas verdes naturais no núcleo urbano, así como outras grandes áreas verdes na 
contorna deste.

F.07. Existencia de augas termais, as cales xeran unha importante presencia de turismo no núcleo.

F.08. Previsión dunha futura circunvalación, a cal permitirá liberar o Casco Antigo de tráfico de paso.

F.09. Posta en marcha de medidas destinadas á prioridade do peón no Casco Antigo, así como certas 
operacións de humanización no núcleo urbano, propiciando á futura continuidade das mesmas.  

F.10. Existencia dunha densa rede patrimonial, ben sexa dentro do Casco Histórico, no que se 
atopan diversas fontes termais ou burgas así como os lavadoiros, ou ben dentro do termo municipal, 
destacando a presencia do castro Castrolandín ou os petroglifos de Cerqueril.

A.01. Transporte público insuficiente.

A.02. Dependencia do transporte público de concesións administrativas alleas.

A.03. Dependencia de certas áreas sanitarias, industriais ou de ocio de áreas urbanas como son A 
Estrada, Santiago ou Pontevedra.

A.04. Escasa actividade industrial e migración de moitas actividades ata polígonos de maiores 
dimensións situados en áreas próximas a Cuntis. 

A.05. Dificultade de conexión e continuación das sendas cara outros concellos sen a existencia de 
plans de ordenación dos transportes nas áreas limítrofes.

A.06. Importante porcentaxe de tráfico de paso pola estrada nacional N-640, a cal discorre polo núcleo 
urbano de Cuntis, e a cal está actuando como unha Vía Estrutural Territorial. 

O.01. Situación estratéxica de proximidade entre diferentes núcleos urbanos de certa importancia a 
nivel comarcal (A Estrada, Santiago, Pontevedra).

O.02. Proximidade a diferentes áreas industriais: como son o Polígono Industrial de Trabanca, en 
Vilagarcía de Arousa ou o Parque Empresarial de Vilanova I en Vilanova de Arousa. 

O.03. Proximidade á costa como punto  de atractivo turístico e de produción. 

O.04. Proximidade a Pontevedra e Santiago, como grandes áreas urbana. Vinculación a nivel laboral 
e de servizos.

O.05. Descenso do desemprego polo aumento do sector servizos e da industria.

O.06.Crecente concienciación colectiva dos problemas ambientais e de seguridade viaria do uso do 
coche.
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Acadar unha mobilidade máis humana no núcleo urbano de Cuntis constitúe o 
obxectivo principal deste Plan de Mobilidade Sustentable. De acordo con isto, as liñas 
estratéxicas propostas procurarán dar unha resposta para fomentar os desprazamentos 
a pé e en bicicleta. Preténdese a redacción dun documento inclusivo e indicativo, no 
que se recollen nestas liñas estratéxicas de actuación unha serie de medidas en base a 
uns obxectivos fundamentados na mobilidade sustentable. Non obstante, o documento 
non será determinante en canto ao seu alcance, polo que as actuacións sinaladas 
enténdense como recomendables pero en ningún caso obrigatorias, podendo ser 
obxecto de estudios máis detallados que as modifiquen ou complementen. 

Pénsase nun modelo de vila sustentable, vinculado coa natureza que rodea o 
núcleo urbano de Cuntis, como o Paseo fluvial do Rio Gallo, os cursos fluviais dos ríos 
Patela e Gallo e o espazo de Castrolandín. No plano da mobilidade sustentable, isto 
trasládase a un desenvolvemento urbano onde a importancia dos espazos para camiñar 
e andar en bicicleta -incluído con intención deportiva- sexa maior ca reserva das áreas 
de paso dos vehículos, unha cidade onde as présas non sexan un factor determinante, 
e uns asentamentos onde toda a veciñanza teña asegurado o Dereito a Cidade co 
desfrute do espazo público e garantindo comunicacións accesibles e seguras.

O primeiro Eixo, ESTABLECER UN MODELO DE PRIORIDADE PEONIL E 
CICLISTA, procura alternativas ao uso do vehículo privado, mellorando e aumentando 
a superficie destinada ao peón e á bicicleta, con vías continuas e atractivas. Pero artellar 
a rede peonil e ciclista non resulta suficiente xa que aparecen outros condicionantes que 
limitan este tipo de desprazamentos polo que é necesario garantir o Dereito á Mobilidade 
a través da incorporación de políticas de accesibilidade e de medidas que contribúan 
á seguridade do peón. Inténtase crear un núcleo máis accesible coa implantación de 
zonas 20 ou 30, medidas de temperado de tráfico e zonas de prioridade peonil, nas 
que a circulación estaría restrinxida permitindo unicamente o acceso dos propietarios 
ás fincas ou garaxes, así como aos vehículos de servizo, así como a creación dunha 
área de prioridade peonil na medida do posible, como é o Casco Histórico, aumentando 
o espazo destinado ao cidadán e garantindo a conservación deste Casco Histórico. 
Entre as medidas propostas atópase tamén a conexión peonil ou ciclista co polígono 
industrial, de xeito que se favoreza unha mobilidade máis sostible cara este. 

 
O segundo Eixo de Intervención, MODELO DE TERRITORIO SUSTENTABLE,  

procura a concienciación dun novo modelo que fomente os hábitos saudables e 
accesibilidade universal. A maiores, búscase un concello máis sustentable, que camiñe 
en pro do medio ambiente e da redución das emisións nocivas. Os obxectivos, polo 
tanto, son tanto o coidado e preservación do medio ambiente, así como o incremento 
da saúde dos cidadáns e o seu benestar. 

Este Eixo garante a creación dunha vila na que se valore e potencie o seu 
patrimonio, as súas termas, así como as sendas naturais existentes. Preténdese a 
ligazón coas áreas naturais e núcleos rurais existentes na contorna, así como a súa 
inclusión na vida mediante eixos verdes a modo de liñas de conexión peonil e ciclista 

“Acadar unha 
mobilidade máis 
humana no núcleo 
urbano de Cuntis 
constitúe o obxectivo 
principal deste 
Plan de Mobilidade 
Sustentable”

Imaxe dunha das rúas do Casco Históri-
co de Cuntis. Fonte: Elaboración propia. 
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no núcleo urbano. 

  A RACIONALIZACIÓN DA REDE VIARIA NO CONCELLO DE CUNTIS é o 
terceiro dos Eixos de Intervención. Dentro deste eixo proponse o establecemento  dun 
novo modelo de xerarquización viaria a nivel urbano, destinado a diminuír o impacto 
do vehículo privado e facilitar as conexións peonís entre os núcleos de poboación, e 
permi-tir que as vías urbanas acaden características propias da súa natureza e deixen 
de ac-tuar como eixos interurbanos de paso. 

Esta xerarquización da rede viaria, destinada a reducir a presencia de vehículos 
no centro urbano, estará complementada coas medidas de humanización e creación 
de prioridade peonil e ciclable propostas nos outros eixos, medidas dentro das cales 
terá vital importancia un tratamento máis urbano para a estrada nacional N-640, a cal 
atra-vesa o núcleo de Cuntis. A maiores, dentro deste eixo destinado á Racionalización 
da Rede Viaria será fundamental, para un modelo a medio/longo prazo, a creación dun 
viario de circunvalación, o cal permitise eliminar o tráfico rodado de paso no Casco 
Histórico, posibilitado a peonalización deste, de xeito que se acade unha maior porcen-
taxe de espazo público para o peón e se garanta a conservación e potenciación do 
pa-trimonio existente. 

Para acadar os obxectivos establecidos deste Plan de Mobilidade Sustentable do 
Concello de Cuntis, con especial incidencia no seu núcleo urbano, a continuación realí-
zase unha explicación de cada un dos Eixos de intervención que van a agrupar as liñas 
de actuación e as operacións que sería positivo realizar. 

Imaxe da Praza das Árbores, no núcleo 
urbano de Cuntis. Fonte: Elaboración 
propia. 
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“Preténdese un 
concello sustentable, 
no que se minimicen 
as emisións emitidas 
e se vinculen entre 
sí os seus espazos 
naturais, acadando 
así un modo de vida 
máis saudable ”

EIXO 1. ESTABLECER UN MODELO DE PRIORIDADE PEONIL E CICLISTA

A análise realizada durante este Plan mostra como Cuntis conta cunhas caracte-
rísticas axeitadas para establecer un novo modelo de prioridade peonil dentro do núcleo 
urbano. De feito, o solo urbano de Cuntis pode recorrerse en menos de 25 minutos de 
norte a sur, e 15 min de leste a oeste, buscando os puntos máis afastados, mentres 
que a meirande parte dos centros atractivos situados no núcleo urbano atópanse nun 
radio de 10 minutos camiñando. Neste senso, traballando co existente, modificando os 
senti-dos de circulación ou o reparto do espazo público os casos que sexa necesario 
poderán levarse a cabo medidas significativas para unha mobilidade máis sustentable 
no núcleo urbano. Todos estes factores permiten a implantación dun modelo no que os 
despra-zamentos a pé sexan o principal modo de transporte para percorridos de curta 
distancia que se realizan no día a día. 

Dentro deste eixo, terá unha gran importancia aquelas medidas vencelladas á 
mellora do Casco Histórico de Cuntis, limitando na medida do posible a presenza do 
vehículo privado, ben sexa circulando ou estacionado, mellorando as condicións de 
seguridade para os peóns, adquirindo nunha maior porcentaxe de espazo público para 
o cidadán, e garantindo a conservación e potenciación do patrimonio existente, como 
as fontes termais ou burgas que se atopan nesta área.

O espazo público destinado aos viarios reestruturarase sempre que sexa necesa-
rio, propondo unha modificación da sección en varias das súas rúas. Para iso distin-
guimos entre humanización (beirarrúas accesibles), incorporación de vexetación (na-
quelas rúas nas que a sección sexa a correcta pero careza de puntos verdes), rúas de 
plataforma compartida entre vehículos e peóns, e rúas de prioridade peonil (polas que 
se permite o acceso de persoas, carga e descarga, vehículos de servizos, e acceso 
a fincas ou garaxes, pero nas que se garanta a tranquilidade e seguridade do tránsito 
peonil). 

Debido ás reducidas dimensións do núcleo urbano, a mobilidade a pé é unha po-
tencial opción que podería desprazar o uso do vehículo privado dentro do núcleo. Por 
este motivo, é importante potenciar e optimizar o espazo público, de xeito que se teñan 
itinerarios seguros e continuos polo casco urbano, tanto a pé como en bici nalgunhas 
zonas. Neste sentido, a bicicleta vese como unha boa alternativa para a conexión entre 
o núcleo urbano e o Polígono de A Ran, onde, ademais da actividade industrial, se ato-
pan centros atractivos como o campo de fútbol, as pistas  de atletismo ou o Centro de 
Formación Ocupacional. 

Dentro deste primeiro eixo resulta fundamental a seguridade viaria, xa que como 
se comentou noutras ocasións é clave para que os peóns e ciclistas se sintan seguros 
e se animen a camiñar/montar en bicicleta polas rúas ou camiños existentes. Forman 
parte de medidas da seguridade viaria o estudo da iluminación do concello, medidas de 
temperado de tráfico en puntos concretos, delimitación de zonas 30/20 nas áreas máis 
vulnerables, garantindo a seguridade peonil, e outras de carácter máis concreto que 

se definen no correspondente cadro, como pode ser a mellora da seguridade viaria no 
da estrada nacional N-640. O estudo da iluminación ten, entre outros, os obxectivos de 
detectar aquelas áreas de iluminación deficitaria ou establecer un plan de mantemento 
dos elementos de iluminación, asegurando que non se cae na problemática da conta-
minación lumínica. 

A maiores do xa comentado, o Eixo 1 incorpora tamén as medidas precisas a 
encamiñarse cara unha vila máis accesible, polo que se propón un Estudo de Accesibi-
lidade, que analice a fondo factores como os bordes das beirarrúas e a facilidade de 
acceder ás mesmas, implantación de ramplas coa pendente axeitada, entradas aos 
edificios públicos adaptadas, colocación concreta de prazas reservadas para usuarios 
de mobilidade reducida, etc. 

Este cambio debe ser progresivo e, en calquera caso, non pode impedir o acceso 
a residentes ou mercadorías -nos horarios establecidos-. Adicionalmente, contando 
coa participación da veciñanza, poderíanse establecer outros horarios de circulación 
com-partida e/ou estacionamento ocasional -máis flexible pola mañás ou no inverno, 
por exemplo-, que terían que estar especialmente ben sinalizados.
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EIXO 2. MODELO DE TERRITORIO SUSTENTABLE 

 Ante a realidade actual das cidades e vilas existentes, cremos necesario propor 
un novo modelo de territorio, que poderíamos definir como un “modelo de territorio sus-
tentable”. Un concello sustentable, que minimice as emisións emitidas, e se vinculen 
entre si os seus espazos naturais, acadando así un modo de vida máis saudable.  

Con respecto ao núcleo urbano, a xa proposta diminución da presenza de vehícu-
los no espazo público, especialmente no Casco Histórico, permite a creación de espa-
zos atractivos para o peón, incrementando os desprazamentos peonís e o nivel de 
acti-vidade dos mesmos. Así mesmo, esta situación posibilita un maior aproveitamento 
do espazo público e permite que existan un maior número de actividades e onde teñan 
lugar novos usos que dinamicen o núcleo urbano.

Poténcianse as relacións peonís entre as diferentes partes da vila, favorecendo 
a propia saúde dos habitantes así como a conservación de dito Casco Histórico, que 
ademais facilitan a redución das emisións á atmosfera así como o nivel de ruído, cau-
sante de múltiples problemas de saúde (estrés, dolor de cabeza, etc.). Neste senso, 
búscase a creación de novas sendas e a conservación das mesmas, como poden ser 
aquelas sendas que potencien o patrimonio existente no termo municipal. 

Incorpórase tamén a conveniencia de engadir a actividade deportiva dentro da 
propia planificación da mobilidade urbana xa que para garantir espazos axeitados para 
a practica deportiva -amateur ou de mantemento- é necesario crear as condicións sufi-
cientes para artellar redes peonís e ciclistas que inviten ao fortalecemento dos hábitos 
saudables, así como potenciar os servizos xa existentes neste senso, como é o cha-
mado servizo “Móvete en bici por Cuntis”.

A súa vez, esta maior relación do peón coa vila potencia o comercio local e de 
proximidade, dinamizando o núcleo urbano. Nesta liña, deséxase apostar polos elemen-
tos patrimoniais do Concello, como son o espazo de Castrolandin, o Monumento ao 
Sagrado Corazón de Xesús, no Parque Maráns  o Mosteiros das Nais Benedictinas ou 
as igrexas das parroquias, recuperando o entorno dos mesmos para o peón, de xeito 
que se fomenten as interaccións entre as persoas e estes elementos. 

Neste eixo de recuperación dos valores naturais en pro de acadar un territorio 
máis sustentable, inclúense medidas como a recuperación paisaxística dos pasos flu-
viais pola vila de Cuntis, así como a mellora e recuperación das áreas naturais vence-
lladas ao Río Gallo. Estas enténdense como medidas de integración entre o natural e o 
urbano, rehabilitando aquelas áreas deterioradas e mellorando a calidade de vida dos 
habitantes. 

Dun xeito transversal, unha cidade sustentable tamén está vencellada ao uso do 
transporte público na súa mobilidade para os grandes desprazamentos, ou despraza-
mentos de media/longa distancia. A redución da presenza de vehículos no espazo pú-

blico debe estar acompañada dunha política de transporte colectivo que oferte unha 
alternativa axeitada. A pesar da situación de debilidade na que se atopa o transporte 
colectivo baseado en liñas de autobús, as propostas e actuacións relacionadas con esta 
liña deberán incorporar a oferta e a demanda de mobilidade existente, que serán de 
desenvolvemento nun estudo específico. Este eixo comprende a necesidade de optimi-
zar o transporte entre núcleos rurais e entre estes co núcleo urbano, ademais da posible 
implantación de novas liñas ou frecuencias, de ser necesario. Así mesmo, en relación 
ao transporte colectivo, outra medida que complementa o servizo de transporte de au-
tobuses é a promoción das viaxes compartidas en vehículo ou o coche multiusuario. O 
primeiro incentiva a coordinar as viaxes realizadas no día a día mentres que o segundo  
posibilita a utilización do vehículo sen necesidade de ser propietario. Ambas permiten a 
redución do número de desprazamentos, especialmente para desprazamentos diarios. 

En contraposición ás baixas rendibilidades do transporte colectivo convencional 
nas zonas máis despoboadas, introdúcese o concepto de transporte baixo demanda, 
de xeito que o establecemento de liñas poida ser máis flexible atendendo á demanda 
de cada día. Este é un sistema que se debe reservar cunha certa antelación e permite 
a confección de rutas máis adaptadas as necesidades. Pode substituírse o autobús por 
microbuses ou taxis, en función do número de persoas previsto para o desprazamento 
por unha zona concreta. 

“Preténdese un 
concello sustentable, 
no que se minimicen 
as emisións emitidas 
e se vinculen entre 
sí os seus espazos 
naturais, acadando 
así un modo de vida 
máis saudable ”
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EIXO 3. RACIONALIZACIÓN DA REDE VIARIA NO CONCELLO DE CUNTIS

A estrutura viaria actual é produto do proceso de transformación da rede, produ-
cíndose unha certa incoherencia entre a tipificación territorial e o carácter que presen-
tan as vías no seu paso polo núcleo urbano. Por este motivo, o establecemento dunha 
nova xerarquía, así como a racionalización e simplificación da mesma resulta impres-
cindible, establecendo itinerarios claros entre as diferentes áreas e dotando de caracte-
rísticas diferenciadas en función do seu papel no núcleo. Esta rede debe artellarse coa 
rede municipal a través das grandes vías territoriais. 

Deste xeito, proponse a xerarquización do viario dividíndoo en diferentes catego-
rías: estruturais territoriais (acercan tráfico de diferentes puntos fóra do concello, estru-
turais municipais (traen tráfico de diferentes puntos do  propio concello, estruturais 
urbanas (as que levan o tráfico propio do núcleo urbano), e vías locais (vías de reparto 
dentro da vila cun carácter máis secundario). Se ben resulta importante lograr itinera-
rios accesibles polas principais rúas que conecten os diferentes puntos da vila, aquelas 
vías locais serán aquelas con maior potencial para o establecemento de prioridade pe-
onil ou convivencia dos modos. 

De xeito complementario a esta mellora da rede existente, proponse a apertura 
dun novo viario, a modo de circunvalación co Casco Histórico, posto que se considera 
que unha actuación deste tipo permitiría a conexión do tecido urbano e municipal, posi-
bilitando á súa vez a liberación do Casco Histórico de tráfico rodado de paso, e elimi-
nando o tráfico da ponte existindo, mellorando a súa conservación, establecendo un 
novo modelo con carácter futuro no que se ordenasen os sentidos de circulación e se 
peonalizase o Casco Histórico, aumentando o espazo destinado ao peón e potenciando 
a rede patrimonial existente. 

Outro dos problemas de Cuntis a destacar é o tráfico de que atravesan diaria-
mente a estrada nacional polo casco urbano (N-640),  polo que un tratamento máis 
urbano, previa transferencia da titularidade deste viaria, que mellorase a seguridade 
e a mobilidade de peóns e ciclistas, artellando a conexión entre o Casco Histórico e 
a área educativa serán medidas determinantes para a mobilidade sostible no núcleo 
urbano de Cuntis.

Dentro do núcleo urbano, apóstase pola implantación de vías de sentido único, 
sempre que sexa posible, coa dobre finalidade de controlar o tráfico e obter espazo 
para permitir a execución de itinerarios peonís accesibles. Así mesmo, dentro do núcleo 
tamén se procurará unha mellora da xestión do reparto de mercadorías. 

Vencellado a esta racionalización do espazo viario, e na liña de propor un reparto 
do espazo máis favorable para o peón, é fundamental a revisión da xestión dos apar-
cadoiros, así como a xestión e control daqueles estacionamentos non regulados.  Para 
compensar as prazas de estacionamento que se vexan reducidas coa nova redistribu-
ción das seccións das rúas e novo modelo do casco urbano, apóstase pola instauración 

de bolsas de estacionamento en puntos clave. Propóñense unha serie de zonas nas 
que sería interesante abrir unha bolsa de estacionamento, a xeito de estacionamentos 
disuasorios, pero deixase a elección libre en función das necesidades de cada momen-
to e a dispoñibilidade dos terreos. Para a consecución destas bolsas, un primeiro paso 
podería ser unha cesión temporal dos terreos ao Concello para o seu uso. 

 Finalmente, para buscar solución ao problema de estacionamento actual nas ho-
ras punta, suxírese o fomento e continuación da implantación dun sistema de rotación 
de prazas (tipo O.R.A., que poderá ser de pago ou gratuíto) nos puntos de maior activi-
dade no núcleo urbano de Cuntis, onde existe unha maior densidade de poboación. 
Para un axeitado funcionamento deste sistema suxírese a incorporación de medidas 
como poden ser o feito de ter que introducir a matrícula no momento de estacionar, de 
xeito que se regulase o servizo efectivamente. 

“O establecemento 
dunha nova 
xerarquía, así como 
a racionalización 
e simplificación 
da mesma, resulta 
imprescidible.”
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Neste apartado recóllense unha serie de fichas nas que se describen as 
proposicións que se contemplan neste Plan de Mobilidade Sustentable. En primeiro 
lugar deséxase resaltar que as medidas teñen carácter indicativo. O documento 
en xeral é propositivo, sen obrigar ao cumprimento do mesmo. O que se pretende 
é establecer unha serie de pautas que encamiñen á adopción de boas prácticas no 
relativo á mobilidade e se mellore esta no conxunto do termo municipal. Non obstante, 
calquera medida estará supeditada á decisión final de implantala ou non, segundo os 
recursos e necesidades do momento. 

Dereito á Mobilidade
O Dereito á Mobilidade debe garantir unha vila inclusiva con igualdade de 

oportunidades e acceso a espazos públicos de calidade. A Mobilidade Sustentable 
procura un acceso igualitario na medida do posible para os diferentes colectivos 
que habitan a cidade de xeito que poidan ter as mesmas posibilidades para realizar 
desprazamentos e facer uso do espazo público con seguridade. A calidade urbana está 
relacionada coa calidade de vida, así como coas actividades que se realizan no espazo 
público. A interacción social e a valoración do entorno urbano por parte dos habitantes 
resulta fundamental para mellorala. 

Así, os espazos públicos amables favorecen os desprazamentos a pé ou bicicleta 
e un mellor aproveitamento ademais de converterse en espazos propicios para a 
realización dun maior número de actividades que dotan de dinamismo á vila. Unha vila 
na que o número de desprazamentos en vehículos se reduce a favor de desprazamentos 
a menor velocidade, a pé e en bicicleta, permite que tanto os habitantes coma os 
visitantes se deteñan e entreteñan creado espazos activos. Os seguintes obxectivos 
permitirán garantir o Dereito á Mobilidade, imprescindible para a calidade de vida dos 
habitantes:

CV.01. Integrar o Dereito á Mobilidade nas Políticas Públicas do Concello 

de Cuntis.

CV.02. Facilitar a mobilidade de colectivos especialmente vulnerables 

(anciáns, nenos, persoas con mobilidade reducida,...).

Accesibilidade
A accesibilidade constitúe un factor determinante para fortalecer a idea de que 

o espazo público é un espazo de integración social para os habitantes dunha cidade. 
Segundo a Lei 10/2014, o Decreto 35/2000 e a Orde VIV/561/2010 debe garantirse 
a accesibilidade no espazo público, por este motivo, a Accesibilidade Universal debe 
incorporarse ás Políticas Municipais. Para acadar unha mellor accesibilidade no 
Concello de Cuntis, procuraranse os seguintes obxectivos: 

CV.03. Acadar un concello accesible para a cidadanía.

CV.04. Mellorar a Accesibilidade no núcleo urbano do Concello de Cuntis.

Rede Peonil e Ciclable
A rede peonil, como xa se explicou ao comezo da análise, debe constituír o punto 

de partida de calquera estudo de Mobilidade Sustentable polo que tamén constituirá 
un dos principais obxectivos a acadar. Resulta necesario conseguir unha rede peonil e 
ciclista funcional e segura que permita desprazamentos en todo o Concello de Cuntis. 
A situación de inseguridade viaria na que se atopan os peóns e os ciclistas nos seus 
desprazamentos diminúe o atractivo do uso destes modos de transporte e impulsa á 
xente a recorrer ao vehículo privado. Este feito fai necesaria a presenza de itinerarios 
prioritarios que posibiliten realizar desprazamentos de proximidade ademais dun uso 
como espazos para a realización de actividades físicas. 

Camiñar como actividade diaria permite a interacción coa contorna urbana 
activando o espazo no que se realiza o desprazamento, ademais de que axuda á 
mellora da saúde e ao benestar físico e mental. Potenciar a bicicleta como modo de 
transporte na escala urbana é un obxectivo que precisa da recuperación do seu espazo 
e da integración coas redes territoriais. Os seguintes obxectivos procurarán acadar 
unha mellora da rede peonil e ciclista:

OF.01. Situar a mobilidade peonil como prioridade no núcleo urbano de 

Cuntis.

OF.02. Crear áreas de prioridade peonil ou ciclista no núcleo urbano de 

Cuntis e arredores. 

OF.03. Fomentar a intermodalidade entre modos de transporte sustentables. 

OF.04. Integrar a rede peonil e ciclista cos grandes itinerarios municipais. 

OF.05. Potenciar e fomentar o programa xa existente “Móvete en bici por 

Cuntis”

Para acadar o obxectivo principal deste estudo cara unha mobilidade sustentable 
é necesario realizar unha modificación do reparto modal. A situación actual na que 
o vehículo domina o espazo público debe ter como obxectivo principal a diminución 
dos desprazamentos en automóbil, facilitando os desprazamentos a pé e en bicicleta 
tanto na superficie total do concello coma no núcleo urbano, creando espazos máis 
humanos. Así mesmo aumentar o número de desprazamentos en Transporte Público, 
mediante a potenciación e concienciación ou fomento do uso do mesmo, constitúe outra 
das transformacións necesarias para acadar un sistema equilibrado. Os obxectivos 
específicos que procurarán alcanzar esta situación son os seguintes:

DE.01. Aumentar o número de desprazamentos diarios a pé e en bicicleta, 

tanto no núcleo urbano coma no resto do Concello de Cuntis.

DE.02. Facilitar as relacións a pé e en bicicleta cos principais centros de 

 “A Mobilidade 
Sustentable procura 
un acceso igualitario 
na medida do posible 
para os diferentes 
colectivos que 
habitan a cidade”
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atracción de desprazamentos do Concello de Cuntis. 

DE.03. Recuperar parte do espazo público actualmente ocupado polo 

vehículo privado.

Transporte Colectivo
Xunto co aumento de desprazamentos a pé e desprazamentos ciclistas, aumentar 

o número de desprazamentos en Transporte Público constitúe outra das transformacións 
necesarias para acadar un sistema  equilibrado. 

A facilidade para realizar un cambio modal entre o transporte público e a bicicleta 
ou un desprazamento seguro a pé favorece a utilización destes modos fronte ao 
vehículo privado. No caso de Cuntis, destacamos que a cobertura ofertada polas 
paradas de autobuses existentes no núcleo urbano supoñen a cobertura da poboación 
do núcleo urbano dun 27,04 %  na Rúa Circunvalación e un 12,24% na rúa Bernardo 
Sagasta para un radio de 150 m, mentres que para un radio de 300m a cobertura é dun 
19,73% no caso da situada en Bernardo Sagasta, e dun 63,61% para a situada na Rúa 
Circunvalación.

A isto súmase a falta de Accesibilidade Universal na rede peonil, xa que o 41,07% 
da rede peonil non é accesible, é dicir, ou ben carecen de beirarrúas cun ancho mínimo 
de 1,80m, ou ben presentan unha pendente superior ao 6%. Fomentar o emprego do 
Transporte Público colectivo resulta decisivo para acadar unha mobilidade sustentable, 
polo que se establecen os seguintes obxectivos:

DE.04. Fomentar a ampliación da oferta de Transporte Colectivo no Concello 

de Cuntis, facendo deste un modo atractivo de transporte.

OF.06. Fomentar a intermodalidade, integrando o Transporte Público 

Colectivo cos itinerarios peonís e ciclistas.

Estacionamento
O estacionamento constitúe un aspecto fundamental para a Mobilidade Sustentable 

no referente á ocupación de espazo público. Actualmente, o 52,52% do espazo público 
que se atopa no solo urbano atópase reservado ao vehículo. A pesar da existencia dun 
réxime de estacionamentos, o cal tenta favorecer a rotación de prazas, non se atopa 
ningún sistema de control relativo a esta limitación, a excepción da sinalización fixada. 
Apóstase polo fomento e continuación desta medida, así como por medidas que teñan 
como finalidade limitar o estacionamento no Casco Histórico de Cuntis, medidas que 
deberán ser complementadas co fomento de estacionamentos disuasorios nos límites 
do núcleo urbano. Para acadar este aproveitamento do solo que procura equilibrar a 
situación do vehículo no espazo urbano establécense os seguintes obxectivos:

OF.07. Establecer unha política racionalizada de estacionamentos no núcleo Senda fluvial paralela ao Río Gallo. Fon-
te: Elaboración propia. 
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urbano.

OF.08. Implantar unha rede de bolsas de estacionamentos públicos no 

núcleo urbano coa finalidade de mellorar o seu balance e evitar a ocupación do 
viario existente. 

DE.05. Limitar o estacionamento no Casco Histórico de Cuntis, potenciando 

e garantindo a súa preservación. 

Racionalización da estrutura viaria urbana
A incoherencia existente entre a estrutura viaria territorial ou municipal e a 

situación na que se atopan no núcleo urbano, como é o caso da estrada nacional 
N-640, xeran situacións de conflito entre o tráfico que soportan, e as actividades que 
se realizan no seu entorno. É por este motivo, polo que os obxectivos á levar a cabo 
mediante unha correcta racionalización da estrutura son os seguintes:

OF.09. Xerarquizar a rede viaria do núcleo urbano de Cuntis, integrando os 

seus enlaces coas grandes vías territoriais e artellando a comunicación entre os 

principais centros de actividade.

OF.10. Simplificar a estrutura viaria no núcleo urbano, establecendo uns 
itinerarios vencellados cos principais desprazamentos no núcleo.

Limitar o paso de tráfico rodado no Casco Histórico de Cuntis, ampliando 
desde modo o espazo público reservado aos peóns, e potenciando este conxunto 

urbano.

Mercadorías
A presenza de zonas de carga e descarga resulta inevitable en calquera cidade 

polo que a súa localización e funcionamento debe ser a máis axeitada. Evitar a 
ocupación dos vehículos de transporte de parte da rede viaria ou adecuar os horarios 
destas zonas favorece a fluidez do tráfico. Actualmente existen no núcleo urbano de 
Cuntis 172 m dedicados a carga e descarga. Os obxectivos específicos para acadar  
unha mellora no sistema de reparto de mercadorías son os seguintes:

OF.11. Mellorar a loxística urbana da distribución de mercadorías.

OF.12. Establecer unha rede de plataformas urbanas de carga e descarga de 

mercadorías no núcleo urbanos de Cuntis.  

Circunvalación
Nunha visión a medio/longo prazo, na cal se propoña un Casco Histórico de 

preferencia peonil e ciclable, proponse a creación dunha circunvalación en torno 
ao núcleo urbano de Cuntis, a cal resolverá os problemas actuais vencellados 
desprazamentos de paso que se efectúan polo centro do núcleo urbano e garantindo o 

Praza de Ferrol. Fonte: Elaboración pro-
pia. 



5DELIMITACIÓN DE PROPOSTAS E OBXETIVOS

acceso ao viario PO-220.  Esta circunvalación ao redor do núcleo de Cuntis eliminará 
este tráfico rodado de paso no Casco Histórico, permitindo unha área de prioridade 
peonil e ciclista, conservando e  potenciando este conxunto histórico. Ademais, a 
execución dunha vía nova permitiría liberar a ponte existente do tráfico que agora 
soporta, na que conflúen peóns e vehículos.   

OF.13. Creación dunha alternativa de tráfico rodado que elimine os 
desprazamentos de paso do Casco Histórico de Cuntis, a modo de circunvalación.

OF.14. Fomentar a integración da rede viaria no tecido urbano.

CV.05. Reducir o tráfico rodado que actualmente circula pola Ponte existente 
no Casco Histórico de Cuntis.  

Seguridade Viaria
A seguridade viaria resulta imprescindible á hora de procurar unha modificación 

do sistema modal cara unha Mobilidade Sustentable. O número de desprazamentos 
que se realizan a pé e en bicicleta dependen en grande medida deste factor, posto que 
a xente anímase a saír á rúa cando se senten seguros. Tanto a velocidade dos vehículos 
como o estado da rede peonil e ciclista vulneran o equilibrio do reparto modal. Estes 
son os motivos polos que é necesario fixar os seguintes obxectivos:

CV.06. Mellorar a Seguridade Viaria nos principais eixos estruturais do 

Concello e no núcleo urbano de Cuntis, como os puntos de conexión entre a 

estrada nacional N-640 e o núcleo urbano, ou outros núcleos de poboación do 

concello.

CV.07. Implantar medidas de “temperado de tráfico” en puntos sinalados do 
núcleo urbano, nos principais núcleos rurais e no entorno dos principais centros 

de atracción e desprazamentos. 

OF.15. Mellorar a iluminación e sinalización de vías con maior intensidade 

de tráfico e maior tránsito peonil. 

CV.08. Conservar o bo estado das rúas e estradas. 

Medio Ambiente e Medio Ambiente Urbano
A mobilidade está estreitamente vencellada co medio ambiente, de xeito que 

os obxectivos para acadar unha Mobilidade Sustentable teñen repercusión na nosa 
contorna. Camiñar constitúe un modo de transporte sustentable que non implica ningún 
tipo de consumo máis que o esforzo persoal. Trátase dun aforro tanto enerxético coma 
económico ademais de resultar beneficioso para a saúde e a condición física. O mesmo 
acontece cos desprazamentos en bicicleta e, aínda que en menor medida, tamén no 
emprego do transporte público en vez do vehículo privado, xa que todos eles permiten 
diminuír o impacto ambiental que actualmente está deteriorando o noso planeta. Para 

acadar esta situación establécense os seguintes obxectivos:

MA.01. Reducir as emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI).

MA.02. Diminuír o impacto ambiental e a fragmentación dos hábitats e 

ecosistemas pola construción de novas infraestruturas viarias mediante a 

racionalización da estrutura viaria.

DE.06. Diminuír a participación do automóbil no reparto modal.

MA.03. Fomentar os desprazamentos a pé e en bicicleta nas viaxes curtas 

dentro do termo municipal coa fin de diminuír a pegada de carbono do Concello 
de Cuntis.

MA.04. Recuperar o valor medioambiental dos espazos naturais e fluviais 
no núcleo urbano e a súa contorna.  

CU.01. Implantar medidas de humanización do Espazo Público no núcleo 

urbano de Cuntis. 

CU.02. Mellorar o Espazo Público en Cuntis mediante a prioridade do peón 

e a bicicleta.

Fomento e regulación en centros atractivos  
Confíase na importancia de interactuar e potenciar o medio que nos rodea. Para 

acadar un territorio no que vivir, traballar, pasear, comprar, relaxarse ou relacionarse, 
propóñense medidas que fomenten e favorezan a convivencia nos núcleos urbanos. 
De xeito concreto búscanse os seguintes obxectivos.  

FR.01. Favorecer a existencia de itinerarios accesibles entre os centros 

atractivos.

FR.02. Favorecer o acceso aos principais puntos de interese do núcleo 

urbano de Cuntis. 

DE.07. Mellorar a xestión e rotación dos estacionamentos 

OF.16. Mellorar as conexións peonís e ciclables entre o núcleo urbano e 

os centros atractores da contorna, como son o Polígono Industrial de A Ran, o 

campo de fútbol, as pistas de atletismo ou o Centro de Formación Ocupacional, 

situado no polígono de A Ran.
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5.1.1 Medidas de 
fomento e mellora 
dos desplazamentos 
en modos non 
motorizados

2.00

2.50

6.00

2.50

2.50

6.00

2.50

Sección de rúa de único sentido, con 
estacionamento en liña a un lado da 
calzada. 

Sección de rúa de dobre sentido, sen 
estacionamento.

MEDIDA OP.1.1.1 Realización de proxectos de humanización nos 
núcleos urbanos

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS CV.02, CV.03, CV.04, CV.06, DE.01, DE.02, DE.03, DE.06, 

OF.01 , CU.01, CU.02, DE.05, OF.15
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo para as restricións de circulación e medio 

prazo para a realización de proxectos de reurbanización e  
reacondicionamentos de viarios de plataforma compartida.

DESCRICIÓN No caso de optar pola humanización dos espazos do núcleo 
urbano, os proxectos de humanización serán realizados baixo 
criterios que atendan a garantir a accesibilidade universal. No 
plano que se achega no anexo sinálanse aquelas rúas nas que 
se contempla unha humanización das mesmas, destacando 
as rúas Bernardo Sagasta, Trafalgar ou Circunvalación Don 
Aurelio.
Os proxectos poderán realizarse en dúas fases, en primeiro 
lugar facendo os cambios de sentido correspondentes a 
cada rúa e nun segundo momento executando as obras 
consideradas. Esta medida está relacionada coa mellora dos 
espazos de convivencia.

AXENTES Concello de Cuntis, Colectivos e asociacións locais, Veciñanza, 
Deputación de Pontevedra

ORZAMENTO ESTIMADO Beirarrúas de formigón                                         cada 10 m:
sentido único, estacionamento:                             11.541,73
sentido único, sen estacionamento:                          .206,84
sentido dobre, estacionamento <16:                     14.399,70
sentido dobre, estacionamento >16:                     17.256,40
sentido dobre, sen estacionamento:                       1.423,97

 
  
Beirarrúas pedra        cada 10 m:

sentido único, estacionamento:                              14.740,71
sentido único, sen estacionamento:                        12.722,40
sentido dobre, estacionamento <16:                       17.915,30
sentido dobre, estacionamento >16:                       20.772,00
sentido dobre, sen estacionamento:                       14.939,60

  
*Prezo Base de Licitación

INFORMACIÓN GRÁFICA
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3.00

2.00

3.00

3.00

3.50
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6.00

2.50

2.50

2.50

2.50

6.00

2.50Sección de rúa de dobre sentido, con 
estacionamento en liña a un lado da 
calzada. 

Sección de rúa de dobre sentido, con 
estacionamento en liña a ambos lados 
da calzada.  

Sección de rúa con Eixo Verde. 

Sección de rúa con plataforma 
compartida. 
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MEDIDA OP.1.1.2 Creación de itinerarios peonís e 
ciclables na contorna e no propio núcleo 
urbano. 

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS OF.01, OF.03, DE.01, DE.02, FR.03, DE.06, MA.01, 

DE.05, MA.03, CV.05
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo/Largo prazo

DESCRICIÓN Proponse a creación de itinerarios para o peón e 
a bicicleta que conecten diferentes puntos dentro 
do núcleo urbano. Tanto rutas escolares seguras, 
como itinerarios peonís accesibles que teñan unha 
certa continuidade dentro do núcleo urbano. 

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Ministerio de Fomento. 

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.1.1.3 Creación dun carril bici que ligue o 
núcleo urbano co Polígono de A Ran, prestando 
especial atención nas conerxión co Centro de 
Formación Ocupacional así como coas Pistas 
de Atletismo As Canteiras e o Campo de Fútbol 
A Ran. 

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS OF.03, OF.04, OF.05, CV.05, MA.01, MA.03, CU.02, 

DE.01, DE.02, OF.17
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN Debido á existencia de diferentes centros atractivos 
localizados no polígono de A Ran, como son o propio 
polígono, o Centros de Formación Ocupación, as 
pistas de Atletismo As Canteiras ou o Campo de 
Futbol de A Ran, e dada a proximidade destes puntos 
ao núcleor urbano, proponse a creación dun carril 
bici, de xeito que se favorezan os desprazamentos 
neste modo de transporte alternativo a esta área.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra.
ORZAMENTO ESTIMADO 137,75€/mL (ancho medio de dous metros)
INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.1.1.4 Mellora do entorno do centro 
educativo C.P.I. Aurelio Marcelino Rey García, e 
humanización da Rúa da Palma.

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS CV.03, OF.01, DE.01, DE.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN proponse a humanización e mellora das rúas A 
Palma e Grupo Escolar,  entorno do centro educativo 
C.P.I. Aurelio Marcelino Rey García, mediante unha 
redstribución do espazo público, co consecuente 
aumento do espazo destinado ao peón e o ciclista, 
así  como coa implantación de viairos de sentido 
único, mellorando tanto a mobilidade peonil e 
ciclable como a mobilidade rodada no núcleo en 
xeral, e neste entorno en concreto. A maiores, para 
a Rúa A Palma, proponse a inclusión dun carril bici, 
ligando Castrolandín co núcleo urbano, podendo 
ser utilizando tamén polos escolares que viven as 
aforas do núcleo

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra.
ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.1.1.5 Humanización da Rúa Circunvalación 
Don Aurelio, mediante a cesión dos terreos 
privados localizados entre a vía pública e a liña 
de edificación.

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS OF.01, D.01, DE.02, DE.03, CV.01, CV.02, CV.03, 

OF.09, CU.01, CU.02, FR.01, FR.02
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN En consonancia coa medida 8.1.1, na que se propón 
a transferencia da titularidade ao Concello de Cuntis 
do tramo da N-640 que discorcorre polo núcleo 
urbano de Cuntis, é dicir, a Rúa Circunvalación Don 
Aurelio, proponse a súa humanización, creando 
un eixo Verde, ligando o casco histórico coa área 
educativa, xa que actualmente ambas áreas se 
atopan separadas por este viario. A maiores, para 
unha correcta Humanización e creación dun Eixo 
Verde, proponse a cesión dos terreos privados 
anexos á vía pública, entre a beirarrúa e a liña de 
edificación, de xeito que se produza a ampliación do 
espazo público, favorecendo a súa humanización.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Ministerio de Fomento, Veciñanza e propietarios.

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.1.2.1 Elaboración dun Plan de 
Accesibilidade Universal

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS CV.01,  CV.02, CV.03, CV.04

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN A redacción dun Plan de Accesibilidade Universal 
avaliaría o grado de accesibilidade do espazo 
público e dos edificios públicos, establecendo 
pautas e criterios para a mellora dos mesmos. De 
ser redactado, asegurarase que o Plan garante 
o cumprimento en materia de normativa de 
accesibilidade, incluíndo medidas   como ramplas 
de acceso aos edificios públicos e mellora de 
acceso aos parques, pendentes a modificar, bordes 
rebaixados de beirarrúas, pasos de peóns, etc. 

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO 60.000 €
-

5.1.2 Medidas para 
garantir o Dereito á 
Mobilidade

Fonte: Flickr: Gemma Ferreres 

MEDIDA OP.1.2.2 Mellora da Accesibilidada na Praza das 
Árbores

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS CV.01,  CV.02, CV.03, CV.04

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto/Medio prazo

DESCRICIÓN Ante maiores da proposta de Elaboración dun 
Plan de Accesibilidade Universal, proposta a cal se 
contempla nunha programación temporal a longo 
prazo, proponse a mellora da accesibilidade na 
Praza das Árbores, cunha programación temporal 
a curto/medio prazo, en base ás solicitudes 
achegadas no proceso participativo, ademáis de ser 
esta unha praza un lugar moi frecuentado da vila.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO 1.500€ - 50.000€ (Rango Orzamento, Auditoría, 

Iluminación)
INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.1.3.1 Incorporación de sistemas de 
reducción da velocidade na Rúa Circunvalación 
Don Aurelio

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS DE.01, CV.06, CV.07, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN Debido ao elevado volume de tráfico que se detecta 
na Rúa Circunvalación Don Aurelio, sendo este 
superior sa 5000 vehículos /día, cun alto porcentaxe 
de tráfico pesado, proponse a incorporación de 
sistemas de reducción da velocidade, así como 
na inclusión de pasos de peóns elevados, á fin de 
mellorar a seguridade viaria, especialmente dos 
colectivos máis vulnerables como son peóns e 
ciclistas. Cabe mencionar que esta medida estará 
suxeita a medida 8.1.1, na cal se contempla a 
transferencia da titularidade desta treito ao Concello 
de Cuntis.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Ministerio de Fomento. 

ORZAMENTO ESTIMADO 285,10 €/Ud (Aproximadamente. Sinalización)
214,54 €/m (Reductor / Paso elevado) 

INFORMACIÓN GRÁFICA

5.1.3 Medidas de 
Seguridade Viaria

MEDIDA OP.1.3.2 Estudo da iluminación en vías con 
maior intensidade de tráfico e mellora da 
sinalización horizontal e vertical

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS CV.06, CV.07, OF.16, MA.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo para a mellora da sinalización e medio 
prazo para o estudo de iluminación e sinalización.

DESCRICIÓN Proponse a realización dun estudo da iluminación 
e sinalética do espazo público para avaliar o seu 
estado, especialmente nas áreas de maior fluxo 
peonil que garantan a súa seguridade. A súa vez, 
prestarase especial atención na sinalización das 
vías de maiores tráficos ao seu paso por núcleos 
urbanos e rurais, así como a localización e 
sinalización de cruces conflitivos. 
Esta medida aposta por unha inspección periódica 
para comprobar o estado da pintura e reforzar 
aqueles puntos deficitarios que podan supoñer falta 
de visibilidade e supoñan un perigo de seguridade 
viaria. 
Actuacións concretas nesta liña que se propoñen 
como exemplo: mellorar a sinalización das zonas 
perigosas, sinais luminosas nos pasos de peóns, 
reforzar a pintura das stradas e rúas, sinais de stop 
nas interseccións das vías rurais, ver se os pasos 
de peóns están localizados no treito óptimo.
En todo caso, é importante que o estudo da 
iluminación busque a mellora da situación actual, 
pero sen supoñer contaminación lumínica.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Ministerio de Fomento 

ORZAMENTO ESTIMADO 1.500€ - 50.000€ (Rango Orzamento, Auditoría, 
Iluminación)

INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.1.3.3 Mellora da seguridade nos pasos 
de peóns do núcleo urbano, especialmente 
aqueles situados na Rúa Circunvalación Don 
Aurelio

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS DE.01, DE.02, CV.06

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo para aqueles de titularidade municipal 
e longo prazo para aqueles que dependan doutras 
Administracións.

DESCRICIÓN Proponse a mellora de sistemas de seguridade 
nis pasos de peóns situados no núcleo urbano, 
especialmente aqueles situados na Rúa 
Circunvalación Don Aurelio, debido ao elevado 
tráfico que esta rúa está a soportar. Prestarase 
especial atención ao paso de peóns situado diante 
da Piscina Municipal, centro atractivo ao que, 
especialmente nos meses de verán, acode un 
elevado número de cidadás e cidadáns. Para a 
mellora da seguridade nestes puntos, propóñense 
levar a cabo accións como a inclusión de pasos de 
peóns elevados, a mellora da visibilidade nestes 
puntos e a incorporación de sistemas luminosos de 
seguridade.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Ministerio de Fomento 

ORZAMENTO ESTIMADO 285,10 €/Ud (Aproximadamente. Sinalización)
214,54 €/m (Reductor / Paso elevado) 

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.1.3.4 Mellora da seguridade para os peóns 
na vía EP-0501, ruta de peregrinaxe ata os 
Milagros de Amil

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS CV.06, CV.07, OF.16, MA.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio/Longo prazo.

DESCRICIÓN Debido á afluente peregrinaxe que se produce 
dende o núcleo de Cuntis ata os Milagros de Amil, 
pola vía EP-0501, na cal se localizan puntos de 
inseguridade para os peóns, proponse a mellora 
da seguridade nestres tramos, mediante a 
incorporación de medidas de calmado de tráfico e 
ampliación do espazo destinado ao peón.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia. 

ORZAMENTO ESTIMADO 285,10 €/Ud (Aproximadamente. Sinalización)
214,54 €/m (Reductor / Paso elevado) 

INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.1.3.5 Mellora da seguridade viaria no paso 
da N-640 polo lugar de Novás, na parroquia de 
Portela, pondo especial atención no encontro 
desta coa vía EP-8401. 

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS DE.01, DE.02,CV.06, CV.07, OF.16, MA.03, CV.08

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio/Longo prazo
DESCRICIÓN Proponse a mellora da seguridade no tramo da 

estrada nacional N-640 que pasa por Novás, na 
parroquia de Portela, especialmente entre os puntos 
kilométricos 209,5 e 211,5, así como o cruce entre 
esta estrada e o viario EP-8401, identificándose 
estes puntos como un punto negro na seguridade 
tanto para os conductores como para os posibles 
peóns, no cal se producen un elevado número 
de accidentes, así como un elevado tráfico. É por 
isto polo que se propoñen diferentes actuacións 
enfocadas á mellora da seguridade, como mellora da 
iluminación, incorporación de sistemas de reducción 
da velocidade e mellora das alternativas para os 
peóns. A maiores, cabe destacar da proximidade da 
Igrexa Parroquial de Portela, centro atractivo desta 
área. 

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento. 

ORZAMENTO ESTIMADO Orzamento segundo proxecto. A modo indicativo: 
285,10 €/Ud (Aproximadamente. Sinalización)

214,54 €/m (Reductor / Paso elevado) 

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.1.3.6 Implantación de zonas 30 nas áreas de 
prioridade peonil. 

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.1 Mellora da Mobilidade Peonil e Ciclable 
OBXETIVOS CV.05, DE.01, DE.02, OF.03, OF.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto e medio prazo
DESCRICIÓN En consonancia coas medidas propostas no Eixo 

3, proponse contemplar o núcleo urbano como 
unha área de Prioridade Peonil, como situación 
intermedia cara a unha peonalización completa a 
largo prazo, unha vez executada a circunvalación 
a cal permitirá esta medida. En consonancia coa 
aplicación da prioridade peonil no Casco Antigo 
de Cuntis, proponse a implantación de Zona 30 
nesta área, minimizando os riscos e aumentando a 
seguridade para os cidadáns.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Veciñanza

ORZAMENTO ESTIMADO 285,10 €/Ud (Aproximadamente. Sinalización)
214,54 €/m (Reductor / Paso elevado)

INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.2.1.1 Realización de campañas de 
concienciación, xornadas informativas sobre 
a mobilidade sustentable para a cidadanía e 
obradoiros en colexios e outros centros.

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.2 Medidas para a implicación da cidadanía
OBXETIVOS DE.01, CV.05, DE.06, MA.03, OF.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto e medio prazo

DESCRICIÓN A concienciación sobre a mobilidade sustentable, 
así como o fomento de boas condutas na circulación 
e uso do espazo público, constitúe unha parte 
esencial na procura do cambio no reparto modal e 
respeto dos usos do solo. Proponse a realización 
de actividades enfocadas a informar e transmitir os 
obxectivos deste Plan de Mobilidade Sustentable, 
con campañas e xornadas informativas en centros 
de ensinanza e orientadas a toda a veciñanza.

AXENTES Concello de Cuntis; Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, Veciñanza

ORZAMENTO ESTIMADO 4.500 €
INFORMACIÓN GRÁFICA

5.2.1 Medidas para 
a Implicación da 
Cidadanía

MEDIDA OP.2.1.2 Comunicación e realización de mesas 
de seguimento coa veciñanza

EIXO EIXO 1. Modelo de mobilidade de prioridade peonil 
e ciclista

LIÑA ESTRATÉXICA LA.2 Medidas para a implicación da cidadanía
OBXETIVOS DE.01, CV.05, DE.06, MA.03, OF.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio e longo prazo

DESCRICIÓN Coas medidas que se decidan seguir das indicadas 
neste Plan de Mobilidade Sustentable,  proponse 
a realización de mesas de seguimento nas que 
participen as veciñas e veciños coa finalidade de 
avaliar a acollida das mesmas e informar sobre o 
avance do plan.

AXENTES Concello de Cuntis, Tecido asociativo, Veciñanza
ORZAMENTO ESTIMADO 4.500 €
-
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MEDIDA OP.3.1.1 Fomento do intercambio de sistemas 
de mobilidade no concello, e promoción do 
sistema de aluguer de bicis xa existente. 

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.3 Mellora do transporte público
OBXETIVOS OF.03, OF.05, OF.06, DE.01, DE.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN O intercambio modal parte da idea de facilitar o 
cambio entre os modos de transporte polo que se 
propón a incorporación de estacionamentos para 
bicicletas na contorna dos centros atractivos así 
como o acondicionamento das paradas de autobús 
escolares e de liñas regulares.  Neste senso, 
resulta importante colocar marquesiñas, así como 
habilitar unha zona de paradas para os buses que 
sexa segura e non interfira en exceso co tráfico 
circulante. Sinálase concretamente a petición 
popular de colocar marquesiñas nas paradas, 
especialmente na Rúa Circunvalación Don 
Aurelio. A maiores, neste fomento do intercambio, 
proponse unha maior promoción do sistema xa 
existente de préstamo de bicicletas, podendo ser 
estas incorporadas ás marquesiñas.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Consellería de infraestruturas e vivenda 
(administración que corresponda segundo a vía).

ORZAMENTO ESTIMADO 456,16 €/UD (Aparcamento para 6 bicicletas de 
estructura de aceiro, dimensións 2,00 x 0,75 m)

INFORMACIÓN GRÁFICA

Cartaz do programa “Móvete en bici por Cuntis” e exemplo dun estacionamento de bicicletas na rúa

5.3.1 Medidas de 
reordenación e 
mellora do Transporte 
Público

MEDIDA OP.3.1.2 Reforzo ou replanteo das liñas de 
autobuses

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.3 Mellora do transporte público 
OBXETIVOS DE.04, DE.06, OF.06, MA.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio e longo prazo

DESCRICIÓN A frecuencia de autobuses resulta insatisfactoria 
segundo datos obtidos, polo que neste contexto 
suxírese a posibilidade de incrementar as 
frecuencias ou liñas existentes de transporte 
colectivo, ou replantear as mesmas dun xeito 
que resulten máis satisfactorias para os usuarios. 
Apóstase polo estudo da viabilidade de aumento 
de liñas ou frecuencias segundo un estudo máis 
detallado que recolla datos de demanda segundo 
as necesidades de cada parroquia. Enténdese 
que é unha medida complexa no sentido de que a 
demanda podería ser impredecible. Non obstante, 
a aposta polo fomento de modos de transporte 
sostible e o aumento da oferta enténdese como un 
aumento do atractivo do autobús. 

AXENTES Concello de Cuntis, Consellería de infraestruturas 
e vivenda, Xunta de Galicia, Deputación de 
Pontevedra, empresas responsables en materia de 
transporte público

ORZAMENTO ESTIMADO Indeterminado, en función do Plan de Transporte

INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.3.1.3 Impulsar medidas de transporte baixo 
demanda e fomento do transporte colectivo. 

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.3 Mellora do transporte público 
OBXETIVOS DE.04, OF.06, MA.1

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio para a plataforma para compartir coche 
e longo prazo para a creación dun sistema de 
préstamo de coches por horas.

DESCRICIÓN Proponse a opción de apostar polo transporte baixo 
demanda para resolver as comunicacións das áreas 
máis despoboadas ou afastadas e non satisfeitas 
polo sistema de transporte urbano, especialmente 
en días de elevado dinamismo na vila, como 
apoderían ser os sábados, nos que se celebra a feira 
semanal no núcleo urbano de Cuntis. O transporte 
baixo demanda trátase dun sistema no que os 
usuarios poden facer peticións de desprazamentos 
cunha certa antelación. En función destas 
solicitudes, xestionaríanse e confeccionaríanse as 
modificacións das liñas rutas precisas para cada 
día (xestión polo organismo asignado e competente 
na materia). Dependendo do número de usuarios e 
das características do lugar, este transporte poderá 
ser efectuado mediante un servizo de autobuses, 
minibuses ou incluso de taxi baixo demanda. A 
maiores, proponse a creación por parte do Concello 
dunha plataforma dixital que habilite a posibilidade 
de compartir coche entre as veciñas e veciños. A 
longo prazo proponse avaliar a posible introdución 
dun sistema de préstamo de vehículos por horas. 
Trataríase de modelos de vehículos eléctricos que 
permitan o desprazamento tanto dentro coma fóra 
do concello.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia.

ORZAMENTO ESTIMADO 60.000€ (creación dunha aplicación dixital)
Indeterminado, en función do Plan de Transporte

-

5.4.1 Medidas de 
fomento e regulación 
en centros atractores 
e de actividade

MEDIDA OP.4.1.1 Mellora da conexión dende o núcleo 
urbano e acondicionamento da área do 
Mosterio das Nais Benedictinas

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.4 Dinamización e xestión das actividades no 
núcleo urbano

OBXETIVOS DE.01, DE.02, MA.01, MA.03, CU.01, CU.02, 
FR.01, FR.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto / medio prazo.

DESCRICIÓN Proponse unha mellora do entorno do Mosteiro das 
Nais Benedictinas, intervindo no Camiño Trasponte, 
potenciando e evidenciando o seu valor patrimonial, 
así como unha mellora do acceso ata este, de xeito 
qie se integre nos itinerarios peonís, mellorando a 
súa conexión co núcleo urbano, en consonancia 
coas medidas de humanización, nas cales se 
actuará sobre a Rúa Convento, reforzando a súa 
condición urbana.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.4.1.2 Mellora e posta en valor das burgas 
ou fontes termais existentes no Casco Antigo 
como son a Burga do Castro, a Burga da Rúa 
do Balneario e a Burga do Foxo

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.4 Dinamización e xestión das actividades no 
núcleo urbano

OBXETIVOS CU.01, CU.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto / Medio prazo.

DESCRICIÓN En base a incrementar a calidade urbana do espazo, 
potenciando deste modo os desprazamentos 
peonís así como un maior uso do espazo público, 
proponse a mellora do entorno e posta en valor dos 
elementos patromoniais que se encontran no Casco 
Antigo de Cuntis, como son a Burga do Castro, a 
Burga da Rúa do Balneario e a Burga do Foxo, 
favorecemendo a súa conservación e coñecemento. 

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.4.1.3 Posta en valor do Lavadoiros Termais 
no Casco Antigo de Cuntis, mediante a mellora 
da Praza de Galicia 

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.4 Dinamización e xestión das actividades no 
núcleo urbano

OBXETIVOS CU.01, CU.02, OF.11, DE.05

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto, medio prazo.

DESCRICIÓN Proponse a posta en valor dos Lavadoiros Termais, 
situados na Praza de Galicia, de modo que se 
potencie o espazo da contorna de estes. Esta posta 
en valor realizarase mediante actuacións como a 
eliminación dos estacionamentos, eliminación da 
parada de taxis de Praza de Galicia, e, a longo 
prazo e en consonancia coas demais medidas 
vencelladas á estrutura viaria no núcleo urbano, 
peonalización da área,

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Turismo

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA
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5.5.1 Medidas para 
fomentar o uso das 
sendas peonís

MEDIDA OP.4.1.4 Mellora do entorno das igrexas nas 
parroquias e outros elementos patrimoniais. 

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.4 Dinamización e xestión das actividades no 
núcleo urbano

OBXETIVOS CV.01, OF.04, DE.01, DE.02, MA.01, DE.06, 

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio/Longo prazo.

DESCRICIÓN Proponse o fomento dos elementos patrimoniais e 
das igrexas parroquiais en Cuntis, recuperando o 
entorno dos mesmos para o peón, de xeito que se 
reforcen as interaccións entre as persoas e estes 
elementos. Actuacións nesta medida poderían ser 
mellorar os accesos, peonalizar as entornas, etc.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra. 

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.5.1.1 Ampliación da rede actual de sendas 
paisaxísticas

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.5 Integración das sendas non itinerarios peonís
OBXETIVOS MA.01, OF.04, DE.01, DE0.02, MA.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto e medio prazo.

DESCRICIÓN         Preténdese dar continuidade ás actuais sendas 
existentes, de modo que estas poidan servir como 
unha alternativa capaz para a conexión peonil entre 
núcleos (ben sexa entre os núcleos urbanos e as 
parroquias, ou entre as parroquias en si) así como 
entre puntos de interese. Neste senso, proponse 
a creación de sendas peonís que liguen o núcleo 
urbano de Cuntis coas áreas actualmente carentes 
de ligazóns peonís e ciclables, como son os núcleos 
de poboación de Couselo ou San Mamede, ou a 
parroquia de Troáns. Para isto, será fundamental 
a ligazón das actuais redes, creando un sistema 
único e integrado.

AXENTES Concello de Cuntis, Consellería de Medio Ambiente  
e Ordenación do Territorio

ORZAMENTO ESTIMADO 137,75€/mL (ancho medio de dous metros)
INFORMACIÓN GRÁFICA

Imaxe do entorno e Igrexa de Portela, Cuntis
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MEDIDA OP.5.1.2 Creación dunha senda peonil e ciclable 
circular que vencelle o núcleo urbano de Cuntis 
con Castrolandín

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.5 Integración das sendas non itinerarios peonís
OBXETIVOS MA.01, OF.04, DE.01, DE0.02, MA.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo.

DESCRICIÓN         De cara a fomentar o uso de sendas peonís así 
como o coñecemento do patrimonio existente na 
vila de Cuntis, proponse a creación dun ciruíto 
circular o cal vencelle o  núcleo urbano de Cuntis 
con Castrolandín, punto de gran interese patrimonial 
próximo ao núcleo urbano.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra.

ORZAMENTO ESTIMADO 137,75€/mL (ancho medio de dous metros)
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.5.1.3 Creación de puntos de descanso 
cada certa distancia nos límites das áreas de 
descanso, así como puntos de chamada de 
emerxencia

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.5 Integración das sendas non itinerarios peonís
OBXETIVOS MA.01, OF.04, DE.01, DE0.02, MA.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo para a inclusión de puntos de descanso 
e largo para puntos de emerxencia

DESCRICIÓN         Axudar a que os peóns e ciclistas se sintan seguros 
será un factor determinante para promocionar o uso 
das sendas peonís e ciclables. Con tal fin, proponse 
a inclusión de puntos de descanso distribuídos ao 
longo das sendas de conexión, así como de puntos 
de chamada de emerxencia.   

AXENTES Concello de Cuntis, Consellería de Medio Ambiente  
e Ordenación do Territorio

ORZAMENTO ESTIMADO Banco de madeira: 360 €/ud
Mesa picnic madeira: 152,2 €/ud

Fonte de fundición: 1.460 €/ud
(PBL)

INFORMACIÓN GRÁFICA

Fonte: Fundación Parque Histórico del Navia
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MEDIDA OP.5.1.4 Reparación e garantía de mantemento 
das boas condicións das sendas existentes. 

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.5 Integración das sendas non itinerarios peonís
OBXETIVOS MA.01, OF.04, DE.01, DE0.02, MA.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio e longo prazo

DESCRICIÓN         Para manter o atractivo e seguir animando á xente 
a utilizar as sendas, coas vantaxes que ten para a 
saúde (deporte) e o fomento de modos de transporte 
sostibles (mellora medioambiental). é importante 
conservar as sendas existentes e garantir o 
tránsito peonil por elas. Para isto será preciso facer 
revisións periódicas nas que se comprobe o estado 
e se proceda ás reparacións oportunas.

AXENTES Concello de Cuntis, Consellería de Medio Ambiente  
e Ordenación do Territorio

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo desperfecto a arranxar
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.6.1.1 Incorporación de vexetación de 
calidade no espazo urbano.

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS MA.01, CU.01

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo.

DESCRICIÓN A renaturalización da cidade procura a mellora do 
medio ambiente urbano a través da vexetación. 
Proponse a realización de proxecto de incorporación 
de arboredo, vexetación en elementos de mobiliario 
urbano…, especialmente nos corredores verdes 
propostos.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO 150€ / cd Estímase unha árbore por cada 100m2 

construídos
Módulo plantación plantas rastreras-tapizantes: 

15,05 €/ud.
INFORMACIÓN GRÁFICA

5.6.1 Medidas 
medioambientais e de 
protección
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MEDIDA OP.6.1.2 Creación de Eixos Verdes no núcleo 
urbano de Cuntis

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS OF.01, DE.01, DE.02, DE.03, OF.09, MA.01, DE.06, 

MA.03, CU.01, FR.01, FR.02
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio praza para aqueles viales de titularidade 

municipal e longo prazo para aqueles que dependen 
doutras Administracións.

DESCRICIÓN         Proponse a inclusión de dous eixos verdes no 
núcleo urbano de Cuntis, eixos os cales, mediante a 
inclusión de vexetación e a mellora das consdicións 
para o peón, garantan percorridos peonís 
agradables e seguros, ligando os centros atractivos 
máis transitados; un primeiro eixo que comprende a 
Praza de Galicia, a Rúa da Igrexa, e a Rúa da Palma, 
ligando o Casco Histórico coa área educativa,  e un 
segundo eixo, na Rúa Circunvalación Don Aurelio, 
perpendicular a este, melloradno as condicións 
para o peón e restando parte do varácter de vía 
interurbana que actualmente presenta.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.6.1.3 Rehabilitación paisaxística daquelas 
áreas fluviais dentro do núcleo urbano

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS CU.01, MA.01, MA.04

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN         Esta medida pretende recuperar os aspectos 
paisaxísticos e naturais daqueles puntos nos que 
se camiña pola beira do Río Gallo así como polo 
Río da Patela dentro da vila, ou se cruzan estes 
ríos. Deste xeito, búscase a integración da natureza 
no solo urbano, para o que se levarán a cabo 
actuacións como o coidado da vexetación, asegurar 
a existencia desta, actuacións para o mantemento e 
desfrute das marxes do río, mobiliario axeitado, etc.  

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia, Augas de Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO Segundo Estudo Paisaxístico
INFORMACIÓN GRÁFICA
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5.6.2 Medidas para a 
activación do espazo 
público

MEDIDA OP.6.2.2 Inclusión de mobiliario urbano no 
espazo público.

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS CU.01, CU.02

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo.

DESCRICIÓN Proponse a introdución de mobiliario que atenda 
a criterios de creación de espazos de estancia 
no espazo público do núcleo urbano. Permitirá a 
construción de espazos públicos abertos a unha 
cidadanía activa e participativa.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO Banco de formigón 

prefabricado(1900x520x820mm): 1.724,86 €/ud

Papeleira de aceiro inoxidable(h=880 y 
Ø=465mm): 408,64 €/ud

Xardiñeira lineal de fundición, de 153x45x49 cm: 
1256, 02€/ud. 

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.6.2.1 Ampliación do Espazo Público e 
creación de áreas de prioridade peonil no 
Casco Histórico de Cuntis

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS OF.01, OF.02,OF.04, OF.05, DE.01, DE.02, DE.03, DE.06, 

OF.11, MA.01, CU.01, CU.02
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo para a creación de áreas de prioridade  

peonil e longo prazo para  a peonalización completa

DESCRICIÓN         Proponse a ampliación do Espazo P´çublico 
destinado ao peón e ao ciclcista no núcleo urbano 
de CUntis, pondo especial interese na creación de 
áreas de priporidade peonil no Casco Histórico de 
Cuntis, en consonancia coa medida xa existente de 
peonalización nas fins de semana de certas rúas 
deste ámbito. Neste sentido, proponse a creación de 
certas áreas peonís como fase inicial, para chegar 
á situación ideal dun Casco Histórico de prioridade 
peonil na súa totalidade, medida que está suxeita 
á creación dun viario de circunvalación ao Casco 
Histórico. 

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Xunta de Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO ---

INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.6.2.3 Eliminación sinalización horizontal nas 
vías do Casco Histórico

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora do Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS DE.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN Proponse a supresión da sinalización horizontal nas 
vías do Casco Histórico de Cuntis, á fin de lograr 
unha mellora do medio ambiente urbano. Pola 
súa contra, nos casos nos que sexa necesario, 
buscaranse solucións máis acordes ao entorno, 
menos agresivas para o empedrado existente 
nestas vías. 

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.6.2.4 Mellora da área pertencente ao paso 
do antigo trazado da N-640

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora do Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS CV.01, CV.02, DE.03, OF.04, DE.01, DE.02, DE.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio/longo prazo

DESCRICIÓN Proponse a mellora e humanización da área 
pertencente ao antigo trazado do viario N-640, sendo 
esta unha área moi próxima ao casco histórico,  
cuxa humanización tería un gran potencial para o 
conxunto, podendo á súa integrar, integrar áreas 
de estacionamento, así como mellorar na ligazión 
entre o núcleo e o polígono de A Ran.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Ministerio de Fomento

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación

INFORMACIÓN GRÁFICA

5.7.1 Medidas de 
desconxestión viaria
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5.7.2 Medidas de 
distribución e control 
de accesos

MEDIDA OP.7.2.2 Establecemento dun novo modelo 
de xerarquización viaria a nivel urbano, e 
progresiva redución do impacto dos vehículos 
no Casco Vello.

EIXO EIXO 3. Racionalización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Diminución do impacto do vehículo privado
OBXETIVOS OF.01, OF.02, OF.09, OF.10, OF.11, OF.14, OF.15

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio / Longo prazo
DESCRICIÓN Proponse unha rexerarquización do viario urbano, coa 

visión de acadar áreas de prioridade peonil e ciclable. 
No modelo proposto distinguiranse varias categorías 
de viarios, segunfo a súa función a realizar, buscando 
itinerarios accesibles en todas elas, así compo provocando 
unha moi reducida presenza do tráfico rodado no Casco 
Histórico. Esta xerarquización traducirase no cambio de 
sentido dalgunhas das vías e a modificación da sección 
transversal (humanización). 
O obxectivo deste modelo é lograr a progresiva redución 
da presencia de vehículos no casco urbano (cos aspectos 
negativos que implican, como inseguridade viaria ou 
contaminación) e poñer en valor os elementos patrimoniais 
como as Burgas, dignificando o medio ambiente urbano. 

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO 134€ /m (Medidas encamiñadas ao peche dunha 

rúa de cara á circulación do tráfico privado)
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.7.1.1 Establecemento de vías de sentido 
único nas vías de carácter urbano

EIXO EIXO 3. Racionalización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Diminución do impacto do vehículo privado
OBXETIVOS OF.08, OF.09

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo.

DESCRICIÓN Proponse o establecemento de viarios de único 
sentido de xeito que constitúan a base sobre a 
que se desenvolverá o novo modelo de circulación 
do núcleo urbano, no que se eviten na medida do 
posible, os xiros á esquerda e se busque a fácil 
saída do núcleo urbano para evitar a aglomeración 
no interior. A maiores, a redución a un só carril de 
circulación (3 m) permitiría aproveitar o espazo 
restante para dotar de maior espazo ao peón.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO 134€ /m (Medidas encamiñadas ao peche dunha 

rúa de cara á circulación do tráfico privado)
INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.7.2.3 Conservación das pistas locais e 
mellora dalgúns viarios. 

EIXO EIXO 3. Racionalización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Diminución do impacto do vehículo privado
OBXETIVOS CV.06, OF.16, CV.08

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo para os camiños municipais, longo 
prazo para camiños doutras administracións. 

DESCRICIÓN Con carácter xeral, proponse a revisión periódica 
dos camiños, reparando os danos puntuais que 
xurchas, así como lavando a cabo lavores me 
mantemento e limpeza de beiravías e cunetas, 
especialmente aquelas que son trasnsitables 
por peóns. Do mesmo xeito, proponse a revisión, 
limpeza e mantemento das isletas existentes.  

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda. 

ORZAMENTO ESTIMADO Variable segundo actuación (reparación de vallas, 
paviemento, iluminación, etc.)

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.7.2.4 Creación dunha rede de plataformas 
de carga e descarga, vencellada aos puntos de 
afluencia de mercadorías

EIXO EIXO 3. Racionalización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Diminución do impacto do vehículo privado
OBXETIVOS OF.12, OF.13

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN Proponse a creación dunha rede de plataformas 
de carga e descarga no núcleo urbarno de Cuntis, 
garantindo un bo funcionamento dos servizos, 
así como intentando minimizar as incidencias 
entre estes usos e a mobilidade no núcleo. De 
modo específico, prestarase especial atención 
na delimitación dunha área de carga e descarga 
vencellada á Praza de Abastos, na Rúa da Igrexa.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra, 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda. 

ORZAMENTO ESTIMADO 285,10 €/Ud (Aproximadamente. Sinalización)
214,54 €/m (Reductor / Paso elevado) 

INFORMACIÓN GRÁFICA



PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN CUNTIS. DOCUMENTO FINAL26

5.8.1 Medidas 
para o futuro 
desenvolvemento 
viario

MEDIDA OP.8.1.1 Solicitar a transferencia ao Concello 
de Cuntis dos treitos de vía nacional e de vía 
autonómica que transcorran por solo urbano.

EIXO EIXO 3. Racionalización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.8 Integración e coordinación entre plans e 
proxectos

OBXETIVOS CU.01, CU.02, OF.13

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio e longo prazo

DESCRICIÓN A transferencia de titularidade a mans do Concello 
dos treitos urbanos da vía nacional N-640 , así 
como da vía autonómica PO-220 permitirá levar 
a cabo medidas de calmado de tráfico, así como 
a redistribución das seccións e propostas de 
actuación nas mesmas. Sen esta transferencia 
dificúltase o proceso de actuación nas estradas de 
titularidade allea, dificultando o obxectivo de acadar 
un núcleo máis accesible e humano, polo que se 
anima a solicitar a transferencia para poder actuar 
sobre ditos treitos. En todo caso, trataríase dunha 
cesión condicionada, onde todas as partes deberían 
chegar a un acordo para establecer as condicións 
nas que se efectuaría a cesión. 

AXENTES Concello de Cuntis,  Ministerio de Fomento, Xunta 
de Galicia

ORZAMENTO ESTIMADO Indeterminado segundo convenio
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.7.2.5 Modificación da situación da parada de 
taxis

EIXO EIXO 3. Racionalización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.7 Diminución do impacto do vehículo privado
OBXETIVOS OF.12, OF.13

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN Proponse unmha modificación da posición das paradas de 
taxis existentes no núcleo urbano, as cales actualmente se 
localización en Praza de Galicia e na Praza das Árbores. 
A nova ubicación para a parada de taxis proponse na Rúa 
da Igrexa, próxima ao Mercado Municipal. Deste xeito, a 
pesar de permitir o acceso a servizos ao Casco Antigo 
de Cuntis, potenciarase o carácter de prioridade peonil 
no núcleo, aumentando o espazo para o peón en ambas 
prazas do Casco Histórico.

AXENTES Concello de Cuntis, Colectivos de taxistas de Cuntis
ORZAMENTO ESTIMADO 285,10 €/Ud (Aproximadamente. Sinalización)

214,54 €/m (Reductor / Paso elevado) 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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5.9.1 Medidas para 
mellorar a xestión dos 
aparcamentos

MEDIDA OP.8.1.2 Circunvalación ao Casco Histórico
EIXO EIXO 3. Reorganización da rede viaria no Concello 

de Cuntis
LIÑA ESTRATÉXICA LA.8. Integración e coordinación entre plans e 

proxectos
OBXETIVOS OF.07, DE.05, OF.09, OF.09, OF.10, OF.11

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN En consonancia coa creación dun novo modelo de 
xerarquización urbana, e a fin de crear un Casco 
Histórico de prioridade peonil, proponse a creación 
dunha vía a modo de circunvalación ao Casco 
Histórico, de modo que se permita liberar o tráfico 
que actualemente discorre pola ponte, así como 
polo a Rúa Presiña. Esta circunvalación proponse 
de xeito orientativo, estando suxeita aos estudos 
específicos que procedan para a súa realización. 

AXENTES Concello de Cuntis, Xunta de Galicia (Consellería 
de infraestuturas e vivenda, Consellería de 
Medioambiente e Ordenación do Territorio), 
Deputación de Pontevedra

ORZAMENTO ESTIMADO Seccións dobre sentido con estacionamento, 
para viarios de máis de 16m: 

Beirarrúas pedra:     17.256,40 €/ 10m 
Beirarrúas de formigón:     20.772,00 €/ 10m

(Precio supoñendo seccións dobre sentido con 
estacionamento > 16 m)

*Precio Base de Licitación

INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.9.1.1 Limitación do estacionamento no 
Casco Histórico de Cuntis

EIXO EIXO 2. Modelo de territorio sustentable

LIÑA ESTRATÉXICA LA.6 Mellora do Medio Ambiente urbano
OBXETIVOS DE.03, OF.07, DE.05, OF.11, MA.01, DE.06, CU.01, 

CU.02
PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio prazo

DESCRICIÓN Proponse a limitación de estacionamento no Casco 
Antigo de Cuntis, á fin de mellorar o espazo púiblico 
deste, ponteciando a posta en valor do conxunto, 
e garantindo unha distribución do espazo público 
máis equitativa para o peón, obtenando así espazos 
de calidade. Esta medida complementarase coa 
incorporación de estacionamentos disuasorios 
noutros puntos próximos ao Casco Histórico, tal e 
como se contempla na medida 9.1.3.

AXENTES Concello de Cuntis, Deputación de Pontevedra
ORZAMENTO ESTIMADO 285,10€ /Ud (Sinalización vertical)

INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.9.1.3 Incremento do número de prazas 
reservadas, tanto para persoas de mobilidade 
reducida, como para servizos. 

EIXO EIXO 3. Reorganización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.9 Mellora da xestión de aparcadoiros
OBXETIVOS CV.01, CV.02, OF.07

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Curto prazo

DESCRICIÓN Proponse o incremento do número de prazas de 
estacionamento reservadas para persoas con 
mobilidade reducida nas areas próximas aos 
centros atractivos de desprazamentos no núcleo 
urbano, a modo de garantir o Dereito á Mobilidade 
da totalidade da poboación. Así mesmo, esta 
medida complementaríase coa habilitación de 
espazos para paradas de servizo, en pro de lograr 
unha boa convivencia.

AXENTES Concello de Cuntis
ORZAMENTO ESTIMADO 0,84€ /m (Marca vial reflexiva 10 cm)

285,10 €/ud (Sinalización vertical)
INFORMACIÓN GRÁFICA

MEDIDA OP.9.1.4 Creación de bolsas temporais de 
estacionamento.

EIXO EIXO 3. Reorganización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.9 Mellora da xestión de aparcadoiros
OBXETIVOS CV.01, CV.02, OF.07, DE.03, OF.08, DE.05, OF.11

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Longo prazo

DESCRICIÓN Anímase á habilitación de novas bolsas de 
estacionamento, que permitan compensar a 
redución de prazas de aparcamento que se efectúa 
coa supresión dos stacionamentos dentro do Casco 
Antigo, así como pola redistribución das seccións. 
Esta medida permitirá aliviar aquelas zonas nas 
que hoxe en día hai máis conxestións pola busca 
de estacionamento, e actuar como estacionamentos 
disuasorios para diminuír o número de vehículos 
que entran no núcleo urbano. Algunhas delas 
serían bolsas temporais que se poden obter por 
cesións, convenios ou adquisicións (o método máis 
complexo), co obxectivo de ir regulando a situación 
de cara ao futuro. A situación exacta destas bolsas 
de estacionamento quedaría pendente dun estudo 
de viabilidade a efectuar previo á implantación das 
mesmas.

AXENTES Concello de Cuntis, particulares
ORZAMENTO ESTIMADO Indeterminado segundo convenio
INFORMACIÓN GRÁFICA
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MEDIDA OP.9.1.2 Estudo dun sistema de rotación de 
estacionamento

EIXO EIXO 3. Reorganización da rede viaria no Concello 
de Cuntis

LIÑA ESTRATÉXICA LA.9 Mellora da xestión de aparcadoiros
OBXETIVOS DE.07, DE.05, OF.07, OF.08, DE.03

PROGRAMACIÓN TEMPORAL Medio / Longo prazo

DESCRICIÓN Proponse a consideraicón, ainda que non 
para actualidade, pero si para un futuro, da 
implantación dun sistema que favoreza a rotación 
de estacionamento nestas áreas máis próximas ao 
casco histórico. Esta inicialmente concíbese como 
unha medida complementaria á existencia doutras 
áreas para aparcar (desenvolvemento das bolsas 
de estacionamento). O seu mantemento tras a 
existencia de áreas suficientes para estacionar 
estaría suxeita a unha futura revisión en base ás 
necesidades do momento. Suxírese establecer 
como límite máximo de estacionamento un tempo 
comprendido entre hora e media ou dúas horas, 
quedando este dato pendente de ser definido 
con maior precisión no momento da implantación 
segundo sexa a situación actual. 

AXENTES Concello de Cuntis
ORZAMENTO ESTIMADO 0,84€ /m (Marca vial reflexiva 10 cm)

285,10€ /Ud (Sinalización vertical)
INFORMACIÓN GRÁFICA
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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Un dos elementos de maior importancia na consecución da calidade e o éxito do 
Plan de Mobilidade Sustentable definido é o previo establecemento dun adecuado pro-
grama de traballo e o seguimento do mesmo ao longo de todo o proceso para a conse-
cución dun territorio máis respectuoso co medio ambiente no Concello de Cuntis. 

Dun correcto cumprimento do programa derivarase un desenvolvemento 
coordinado das relacións entre os distintos axentes interventores, así como das 
diferentes medidas e operacións, que paulatinamente leven á transformación do 
territorio.

As operacións anteriormente descritas vencéllanse a un orzamento e un prazo 
estima-dos, sempre que sexa posible aproximarse a un número concreto. Estas 
medidas sitú-anse no seo dunha programación cronolóxica, en función dos organismos 
que se ve-xan necesarios para levalos a cabo, do tempo necesario ou de factores 
económicos, entre outros factores.

É por isto polo que se debe incluír un Plan de Implementación no cal estean 
inseridas as diferentes operacións, á fin de ter un proceso claro que facilite chegar á fin 
deste proxecto de futuro.

Neste Plan de Implementación, descrito a continuación, organízanse no tempo as 
dife-rentes medidas, a modo de xestionalas e organizalas segundo se entendan como 
me-didas de curto prazo, medio ou largo prazo.

Estas programacións temporais definiranse segundo diferentes características:

Curto prazo.

Considérase a curto prazo as medidas que poden ser tomadas directamente polo 
equi-po de goberno da corporación municipal, sen intervención doutras administracións 
e que non supoñen un investimento elevado, o que implica que poden ser tomadas de 
forma inmediata ata un ano dende a finalización do plan, polo tanto o período estimado 
dende a aprobación do plan ata dous anos despois. 

Medio prazo.

Considéranse de medio prazo as medidas que que poden ser tomadas directamente 
polo equipo de goberno da corporación municipal, sen intervención doutras administra-
cións. Sen embargo, neste caso estas medidas supoñen a necesidade de planificación 
do investimento, ou ben, supoñen a necesidade de avaliación de medidas a curto prazo 
anteriores. Isto implica que poden ser tomadas entre dous e tres anos dende a finaliza-
ción do plan.

Longo prazo.

Considéranse de longo prazo aquelas medidas que dependan de aprobación 
ou finan-ciamento por parte doutras administracións distintas do Concello, así como 
medidas que teñan que ver con Plans de ordenacións sen aprobación definitiva, etc. 
Ou ben, medidas que supoñan a necesidade de aplicación de medidas a curto e medio 
prazo para facer factible a súa aplicación consideradas como obxectivo último, o que 
implica que poden ser tomadas entre catro e dez anos dende a financiación do plan.

As diferentes propostas, ademais de mostrarse dentro do cronograma establecido, 
ta-mén son mostradas dentro dos diferentes eixos aos que pertencen, así dentro das 
dife-rentes liñas de actuación que xa foron descritas con anterioridade.

Como ben se pode apreciar no Plan de Implementación mostrado, algunhas 
medidas poderían abarcar máis dun prazo, é dicir, poderá haber medidas que teñen un 
comezo a curto ou medio prazo e continúen a medio ou largo prazo. Ademais, algunhas 
das operacións poderán ter un dobre proceso, cada un deles dentro dunha programación 
temporal, como pode ser o caso de realización de proxectos de humanización.

Pódese observar que gran parte das medidas están pensadas para dar comezo 
nunha programación a medio/longo prazo, aínda que existen importantes medidas que 
son  necesarias por en funcionamento nos seguintes dous anos tras a aprobación do 
plan, e as cales poderán ser levadas a cabo directamente polo equipo de goberno da 
corpora-ción municipal. 

“O elemento 
fundamental na 
consecuencia da 
calidade é o previo 
establecemento 
dun adecuado 
programa de traballo 
e o seguimento do 
mesmo”
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1 ANO 2 ANOS 3 ANOS (4-10)ANOS
OP. 1.1.1.1  

RESTRICCIÓNS DE 
CIRCULACIÓN

OP.1.1.2 Creación de itinerarios peonís e ciclables na contorna e no propio núcleo urbano

OP.1.1.3
Creación dun carril bici que ligue o núcleo urbano co Polígono de A Ran, prestando especial 

atención nas conerxión co Centro de Formación Ocupacional así como coas Pistas de 
Atletismo As Canteiras e o Campo de Fútbol A Ran. 

OP.1.1.4 Mellora do entorno do centro educativo C.P.I. Aurelio Marcelino Rey García, e humanización da
Rúa da Palma.

OP.1.1.5 Humanización da Rúa Circunvalación Don Aurelio, mediante a cesión dos terreos privados 
localizados entre a vía pública e a liña de edificación. OP.1.1.5

OP.1.2.1 Elaboración dun Plan de Accesibilidade Universal OP.1.2.1

OP.1.2.2 Mellora da Accesibilidada na Praza das Árbores

OP.1.3.1  Incorporación de sistemas de reducción da velocidade na Rúa Circunvalación Don Aurelio OP.1,3,1

OP.1.3.3  Mellora da seguridade nos pasos de peóns do núcleo urbano, especialmente aqueles situados 
na Rúa Circunvalación Don Aurelio

OP.1.3.4 Mellora da seguridade para os peóns na vía EP-0501, ruta de peregrinaxe ata os Milagros de 
Amil

OP.1.3.5 Mellora da seguridade viaria no paso da N-640 polo lugar de Novás, na parroquia de Portela, 
pondo especial atención no encontro desta coa vía EP-8401. OP.1.3.5

OP.1.3.6 Implantación de zonas 30 nas áreas de prioridade peonil. 

OP.2.1.1 Realización de campañas de concienciación, xornadas informativas sobre a mobilidade 
sustentable para a cidadanía e obradoiros en colexios e outros centros.

OP.2.1.2 Comunicación e realización de mesas de seguimento coa veciñanza

OP.3.1.1 Fomento do intercambio de sistemas de mobilidade no concello, e promoción do sistema de 
aluguer de bicis xa existente. 

OP.3.1.2 Reforzo ou replanteo das liñas de autobuses

OP. 3.1.3.3 SISTEMA DE PRÉSTAMO DE COCHES POR HORAS

OP.4.1.1 Mellora da conexión dende o núcleo urbano e acondicionamento da área do Mosterio das Nais 
Benedictinas

OP.4.1.2 Mellora e posta en valor das burgas ou fontes termais existentes no Casco Antigo.

OP.4.1.3 Posta en valor do Lavadoiros Termais no Casco Antigo de Cuntis, mediante a mellora da Praza
de Galicia 

OP.4.1.4 Mellora do entorno das igrexas nas parroquias e outros elementos patrimoniais. 

OP.5.1.1 Ampliación da rede actual de sendas paisaxísticas

OP.5.1.2 Creación dunha senda peonil e ciclable circular que vencelle o núcleo urbano de Cuntis con 
Castrolandín

OP.5.1.3.2 INCLUSIÓN DE PUNTOS DE EMERXENCIA

OP.5.1.4 Reparación e garantía de mantemento das boas condicións das sendas existentes. 

OP.6,1.1 Incorporación de vexetación de calidade no espazo urbano.

OP.6,1.2 Creación de Eixos Verdes no núcleo urbano de Cuntis

OP.6,1.3 Rehabilitación paisaxística daquelas áreas fluviais dentro do núcleo urbano OP.6.1.3

OP.6.2.1 Ampliación do Espazo Público e creación de áreas de prioridade peonil no Casco Histórico de 
Cuntis

OP.6.2.2 Inclusión de mobiliario urbano no espazo público.

OP.6.2.3 Eliminación sinalización horizontal nas vías do Casco Histórico

OP.6.2.4 Mellora da área pertencente ao paso do antigo trazado da N-640

OP.7.1.1 Establecemento de vías de sentido único nas vías de carácter urbano

OP.7.2.2 Establecemento dun novo modelo de xerarquización viaria a nivel urbano, e progresiva redución 
do impacto dos vehículos no Casco Vello.

OP.7.2.3 Conservación das pistas locais e mellora dalgúns viarios. 

OP.7.2.4 Creación dunha rede de plataformas de carga e descarga, vencellada aos puntos de afluencia 
de mercadorías

OP.7.2.5 Modificación da situación da parada de taxis

OP.8.1.1 Solicitar a transferencia ao Concello de Cuntis dos treitos de vía nacional e de vía autonómica 
que transcorran por solo urbano.

OP.8.1.2 Circunvalación ao Casco Histórico

OP.9.1.1 Limitación do estacionamento no Casco Histórico de Cuntis

OP.9.1.2 Estudo dun sistema de rotación de estacionamento como medida previa

OP.9.1.3 Incremento do número de prazas reservadas, tanto para persoas de mobilidade reducida, 
como para servizos e plataformas destinadas á carga e descarga de mercadorías. 

OP.9.1.4 Creación de bolsas temporais de estacionamento. OP.9.1.4
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OP.7.1.1

ME.7.1 DIMINUCIÓN DO IMPACTO 
DO VEHÍCULO PRIVADOLA.7. 

LA.8. 
INTEGRACIÓN E 

COORDINACIÓN ENTRE 
PLANS E PROXECTOS OP.8.1.2

LA.9. MELLORA DA XESTIÓN DE 
APARCADOIROS ME.9.1 

Medidas para mellorar a 
xestión dos 

aparcamentos.

OP.9.1.1

OP.9.1.3

ME.8.1 
Medidas para o futuro 
desenvolvemento do 

viario.

OP.8.1.1

OP.9.1.2

OP.5.1.4

LA.6. MELLORA MEDIO AMBIENTE 
URBANO

OP.6.1.1

ME.6.2 Medidas para a activación 
do espazo público .

OP.6.2.2

OP.6.2.1

OP.6.2.3

ME.1.3 Medidas de seguridade 
viaria

OP.1,3,2
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LA.3 MELLORA DO TRANSPORTE 
PÚBLICO ME.3.1 

Medidas de reordenación 
e mellora do transporte 

público

DINAMIZACIÓN E XESTIÓN 
DAS ACTIVIDADES NOS 
NÚCLEOS URBANOS E 

PARROQUIAS

LA.4 ME.4.1 
Medidas de fomento e 
regulación en centros 

actractivos de actividade.

ME.6.1 

OP.3.1.2

OP.3.1.3 Impulsar medidas de transporte baixo demanda e fomento do transporte colectivo. 

OP.3.1.3.1 TRANSPORTE BAIXO DEMANDA

OP. 3.1.3.2 PLATAFORMA PARA COMPARTIR COCHE 

OP.3.1.1 

OP.4.1.4

LA.5.  INTEGRACIÓN DAS SENDAS
NOS ITINERARIOS PEONÍS ME.5.1 Medidas para fomentar o 

uso das sendas peonís.

LONGO PRAZOCURTO PRAZO
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LA.1 MELLORA DA MOBILIDADE 
PEONIL E CICLABLE

OP.1.1.1 Realización de proxectos de humanización nos núcleos urbanos
OP.1.1.1.2 REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE REURBANIZACIÓN E 

REACONDICIONAMENTOS VIARIOS DE PLATAFORMA COMPARTIDA

OP.1.1.2

OP.1.1.4

OP.1.3.2  Estudo da iluminación en vías con maior intensidade de tráfico e mellora da sinalización 
horizontal e vertical

OP.1.3.1.1 MELLORA DA SINALIZACIÓN

OP.1.3.1.2 ESTUDO DE ILUMINACIÓN E SINALIZACIÓN

OP.1.3.2

OP.1.3.3

LA.2 CONCIENCIACIÓN E 
INCLUSIÓN DA CIDADANÍA  ME.2.1 Medidas para a 

implicación da cidadanía
OP.2.1.1

OP.2.1.2 

Medidas para garantir o 
Dereito á Mobilidade.ME.1.2 

OP.1,2,2

OP.1.1.3

Medidas de fomento e 
mellora dos 

desprazamentos en 
modos non motorizados

ME.1.1

LIÑAS DE ACTUACIÓN        OPERACIONES
MEDIO PRAZO

OP.6.2.4

OP.5.1.2

OP.7.2.2

OP.7.2.3

OP.7.1.4

OP.7.1.5

Medidas de desconxestión
viaria.

OP.4.1.1

OP.4.1.2

OP.4.1.3

OP. 6.1.2Medidas medioambientais 
e de protección.

OP.5.1.1

OP.5.1.3 Creación de puntos de descanso cada certa distancia nos límites das áreas de descanso, así 
como puntos de chamada de emerxencia

OP.5.1.3.1 INCLUSIÓN D E PUNTOS DE DESCANSO
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7. SEGUIMENTO DA MOBILIDADE SUSTENTABLE
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Para comprobar a efectiva aplicación das medidas que se recollen neste Plan 
de Mobi-lidade Sustentable, recóllense unha serie de indicadores que axudarán a 
orientarse con respecto aos avances que se vaian levando a cabo. Polo tanto, estes 
indicadores trátanse de ferramentas que dalgún modo permiten cuantificar o estado e 
funcionamento do Plan, identificando aqueles parámetros a medir e contrastando os 
resultados coa tendencia desexable. Estes indicadores han de medirse periodicamente, 
para compro-bar a progresión paulatina. 

Os indicadores deste PMS divídense en catro bloques ou eixos: mobilidade, 
compaci-dade e funcionalidade, complexidade, e por último cohesión social. 

O bloque de mobilidade abrangue tres ámbitos ou categorías distintas. En 
primeiro lugar temos a distribución modal do transporte, baseado no principio de tempo 
e distancia percorrida segundo o motivo e desprazamento. Neste ámbito atópanse os 
seguintes indicadores:

- Relación de viaxes a pé: calculada dividindo o número de viaxes que se realizan 
a pé entre o número de viaxes totais segundo as Matrices Orixe-Destino que han de 
incluír nos cuestionarios que se leven a cabo na toma de datos periódica.  

- Relación de viaxes en bicicleta: calculada dividindo o número de viaxes que se 
realizan en bicicleta entre o número de viaxes totais, novamente tomando como fonte 
as Matrices Orixe-Destino dos cuestionarios. 

- Relación de viaxes en vehículo privado: calculada dividindo o número de viaxes 
que se realizan en vehículo privado entre o número de viaxes totais (fonte: Ma-trices 
Orixe-Destino).

- Relación de viaxes en transporte público: calculada dividindo o número de via-
xes que se realizan en transporte público entre o número de viaxes totais  (fon-te: 
Matrices Orixe-Destino).

- Relación de viaxes en transporte compartido ou outros: calculada dividindo o 
número de viaxes que se realizan en outros medios de transporte entre o núme-ro de 
viaxes totais (fonte: Matrices Orixe-Destino).

Nestes desprazamentos, a tendencia desexable é que se efectúen menos dun 
20% de viaxes en vehículo privado dentro da zona urbana, e >50% de viaxes en 
vehículo priva-do en zona interurbana. A periodicidade coa que se deberían levar a 
cabo estas medi-ción é cuadrienal. 

Seguindo co eixo de mobilidade, os ámbitos restantes do espazo viario para 
peóns, baseado no principio de cálculo da porcentaxe de rúas na zona urbana con 
prioridade peonil, e espazo viario para bicicletas, baseado no principio de cálculo da 
porcentaxe da proximidade da poboación a un carril bici. 

No primeiro caso o indicador é a relación de rúas con prioridade peonil en zona 
urbana, calculada como a división dos metros lineais de viario con prioridade peonil entre 
os metros lineais totais, mentres que o indicador do segundo ámbito é a relación entre 
os metros lineais de carril bici e os metros lineais de viario totais. A periodicidade para 
am-bos é anual, e a fonte de datos corresponderíase cun traballo de campo de toma 
de datos e recompilación das características da rede viaria. En canto ás tendencias, 
bús-case que o 75% do espazo viario en zona urbana teña prioridade peonil e o 80% 
da poboación dispoña dun carril bici a menos de 300 m. 

Con respecto ao eixo de compacidade e funcionalidade, distínguense os ámbitos 
de ocupación do solo (no que se avalía a compacidade ou dispersión do solo) e espazo 
público e habitabilidade. 

O indicador do primeiro ámbito é a media da densidade de vivendas no núcleo 
urbano, que se calcula coa relación entre o número de vivendas urbanas e a superficie 
urbana. Para a obtención desta información pode recorrerse á Sede Electrónica do 
Catastro e ao IGE. O limite cconsiderado no estudo do PMS será o límite da superficie 
urbana no Concello de Cuntis. 

Os indicadores do segundo ámbito son a calidade do aire, medido como os 
gramos de CO2 emitidos por pasaxeiro por Km, e a accesibilidade do viario, medido 
como a rela-ción entre os metros lineais de rúas accesibles entre os metros lineais de 
rúas totais. Neste caso para a obtención da información precísase recorrer a distintas 
fontes, como a DGT, o Padrón de Vehículos, un traballo de campo de inventariado da 
rede viaria, o IGE, etc.

O terceiro eixo, complexidade, divídese tamén en dous ámbitos: organización 
urbana, baseado no principio de diversidade de usos, e espazos verdes e biodiversidade, 
no cal se centra o foco na relación entre espazos verdes e espazos asfaltados. 

No ámbito de diversidade de usos os indicadores son os seguintes:

- Densidade de usos non residenciais: relación entre o número de usos non 
residenciais (calculado como o número de locais ou instalacións nos que se ofrezan 
servizos) e a superficie urbana.

- Mestura de usos: relación entre os metros cadrados de comercio e servicios 
entre a superficie urbana. 

Para este cálculo precísase un traballo de campo de identificación de puntos de 
servi-zos, así como ferramentas para o cálculo das áreas, ou a consulta das superficies 
no Catastro. 

No ámbito de espazos verdes e biodiversidade, os indicadores son:

“Estes indicadores 
trátanse de 
ferramentas que 
dalgún modo 
permiten cuantificar 
o estado e 
funcionamento do 
Plan”
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- Permeabilidade do solo: relación entre os metros cadrados de solo permeable 
(sen pavimentar, e polo tanto permeable) e a superficie total. 

- Espazo verde por habitante: relación entre os metros cadrados de espazos 
verdes e o número de habitantes.

Dotación de arborado viario: relación entre os metros lineais de rúas con arborado 
e os metros lineais de rúas totais. 

Para a obtención destes datos precísase consultar ao IGE (polo número de 
habitantes), ademais do uso de ferramentas de debuxo e cálculo de áreas (ferramentas 
GIS por exemplo), que permitan distinguir os usos do solo e se actualicen mediante un 
traballo de campo. 

Finalmente, o último eixo, cohesión social, abrangue os ámbitos de envellecemento 
da poboación, e dotación e distribución equilibrada de equipamentos, baseado este 
último no acceso a equipamentos, espazos públicos e actividades de uso cotiá. 

O indicador que se corresponde ao ámbito de envellecemento da poboación é a 
rela-ción entre a poboación de máis idade e a de menos idade. Este indicador calcúlase 
como a división entre a poboación de máis de 65 anos e a poboación entre 0 e 14 anos. 
Será un indicador anual para o cal extraerase a información do Padrón municipal ou 
do IGE. 

O indicador que se corresponde ao ámbito de dotación e distribución equilibrada 
de equipamentos é a proximidade a equipamentos básicos, actividades de uso cotiá e 
es-pazos públicos, para o cal temos dúas fórmulas de cálculo. Por un lado atópase a 
relación entre a poboación de Cuntis con cobertura total e a poboación total, e por outro 
a relación entre a poboación con cobertura superior ao 70% e a poboación total. Neste 
caso incorpóranse dúas formas de cálcu-lo dado a complexidade que supón ter cubertas 
o 100% das vivendas co 100% dos servizos no núcleo urbano, xa que os contornos 
do solo urbano aproxímanse a caracte-rísticas rurais pola súa dispersión e tipoloxía de 
vivenda, dificultando a cobertura. Pode-ranse facer estas dúas operación mediante un 
traballo de campo que permita identificar os puntos de servizo e o tratamento dos datos 
mediante ferramentas GIS que permita coñecer as vivendas fóra e dentro dos radios 
de cobertura. No cadro adxunto amósan-se os radios que se toman para o cálculo zas 
zonas de influencia de cada tipo de servizo.  

Patinete eléctrico na rúa da Presiña. 
Fonte: Elaboración propia. 

Ciclista na Praza de Galicia. Fonte: Ela-
boración propia.
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E I X O S Á M B I T O S P R I N C I P I O S / S U B I N D I C A D O R E S I N D I C A D O R E S

MOBILIDADE

DISTRIBUCIÓN MODAL DO TRANSPORTE Tempo e distancia percorrida segundo o motivo e desprazamento

Relación de viaxes a pé nº de viaxes a pé / nº viaxes xerados(no núcleo urbano) <20% viaxes en vehículo privado en zona urbana

Enquisas

Relación de viaxes en bicicleta nº de viaxes en bici/ nº viaxes xerados (no núcleo urbano)

Relación de viaxes en vehículo privado nº de viaxes en vehículo privado / nº viaxes xerados >50% viaxes en vehículo privado en zona interurbana

Relación de viaxes en transporte público nº de viaxes en transporte público / nº viaxes xerados

Relación de viaxes en transporte compartido ou outros nº de viaxes en transporte compartido ou outros / nº viaxes 

ESPAZO VIARIO PARA PEÓNS Porcentaxe de rúas na zona urbana con prioridade peonil Relación de rúas con prioridad peonil en zona urbana mL de viario con prioridade peonil/mL totais > 75% de espazo viario en zona urbana con prioridade Rede viaria Anual

ESPAZO VIARIO PARA BICICLETAS Proximidade da poboación a un carril bici (%) Relación de rúas que disponen de carril bici mL de carril bici / mL totais > 80% da poboación dispoña dun carril bici a menos 
de 300m Rede viaria, Padrón municipal Anual

COMPACIDADE E 
FUNCIONALIDADE

OCUPACIÓN DO SOLO

Compacidade vs dispersión Media da densidade de vivendas nos dous nucleos urbanos nº de viviendas urbanas/ superficie urbana (ha) Sede Eletrónica del Catastro, 
IGE

Espazo Público e Habitabilidade
Calidade dol Aire gr de CO2 emitidos/pasaxeiro/km DGT, Padrón de Vehiculos, IGN 

o IGE

Accesibilidade do Viario L rúas Accesibles/L total X100 IGN

M O B I L I
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DISTRIBUCIÓN MODAL DO TRANSPORTE Tempo e distancia percorrida segundo o motivo e desprazamento

Relación de viaxes a pé nº de viaxes a pé / nº viaxes xerados(no núcleo urbano) 2,111 <20% viaxes en vehículo privado en zona urbana

Enquisas Cuadrienal

Relación de viaxes en bicicleta nº de viaxes en bici/ nº viaxes xerados (no núcleo urbano) 0,028

Relación de viaxes en vehículo privado nº de viaxes en vehículo privado / nº viaxes xerados 0,680 >50% viaxes en vehículo privado en zona interurbana

Relación de viaxes en transporte público nº de viaxes en transporte público / nº viaxes xerados 0,014

Relación de viaxes en transporte compartido ou outros nº de viaxes en transporte compartido ou outros / nº viaxes 
xerados

0,003

ESPAZO VIARIO PARA PEÓNS Porcentaxe de rúas na zona urbana con prioridade peonil Relación de rúas con prioridad peonil en zona urbana mL de viario con prioridade peonil/mL totais 0,055
> 75% de espazo viario en zona urbana con prioridade 
peonil

Rede viaria Anual

ESPAZO VIARIO PARA BICICLETAS Proximidade da poboación a un carril bici (%) Relación de rúas que disponen de carril bici mL de carril bici / mL totais 0,041
> 80% da poboación dispoña dun carril bici a menos 
de 300m Rede viaria, Padrón municipal Anual

OCUPACIÓN DO SOLO

Compacidade vs dispersión Media da densidade de vivendas nos dous nucleos urbanos nº de viviendas urbanas/ superficie urbana (ha) 11,20
Sede Eletrónica del Catastro, 
IGE

Espazo Público e Habitabilidade
Calidade dol Aire gr de CO2 emitidos/pasaxeiro/km 168,18

DGT, Padrón de Vehiculos, IGN 
o IGE

Accesibilidade do Viario L rúas Accesibles/L total X100 58,93% IGN

SEGUIMENTO DA MOBILIDADE SUSTENTABLE

F Ó R M U L A  D E  C Á L C U L O R E S U L T A D O S T E N D E N C I A  D E S E X A B L E F O N T E S  I N F O R M A C I Ó N P E R I O D I C I D A D E

M O B I L I D A D E
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C O H E S I Ó N  S

COMPLEXIDA D

E I X O S Á M B I T O S P R I N C I P I O S / S U B I N D I C A D O R E S I N D I C A D O R E S

COMPLEXIDADE URBANA

ORGANIZACIÓN URBANA Diversidade de usos
Densidade de usos non residenciais Nº usos non residenciais/ Ha de superficie urbana Sede Eletrónica del Catastro, 

IGN

Mestura de usos m2 comercio, servicio/m2 solo urbano Sede Eletrónica del Catastro, 
IGE

ESPAZOS VERDES E BIODIVERSIDADE Verde vs asfalto

Permeabilidade do solo m2 solo permeable/sup total x100 IGN

Espazo verde por habitante m2 espazo verde/hab IGN, IGE

Dotación de arborado viario mL rúas con arbolado/mL Total de rúas x100 Medición de campo
v

COHESIÓN SOCIAL

ENVELLECEMENTO DA POBOACIÓN -
Relación entre a poboación de máIs idade e a 
de menos idade Poboación > 65 anos / Poboación entre 0 e 14 anos Padrón municipal Anual

DOTACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
EQUILIBRADA DE EQUIPAMENTOS Acceso a equipamentos, espazos públicos e actividades de uso cotiá Proximidade a Equipamentos Básicos, Actividades 

de uso cotiá e Espazos Públicos Poboación de Cuntis con cobertura / Poboación total x100 Enquisas e traballo de campo

Poboación de Cuntis con cobertura superior a 1 servizo / 
Poboación total x100



C O H E S I Ó N  S O C I A L

COMPLEXIDA D E  U R B A N A
ORGANIZACIÓN URBANA Diversidade de usos

Densidade de usos non residenciais Nº usos non residenciais/ Ha de superficie urbana 1,80
Sede Eletrónica del Catastro, 
IGN

Mestura de usos m2 comercio, servicio/m2 solo urbano 0,021
Sede Eletrónica del Catastro, 
IGE

ESPAZOS VERDES E BIODIVERSIDADE Verde vs asfalto

Permeabilidade do solo m2 solo permeable/sup total x100 31,97% IGN

Espazo verde por habitante m2 espazo verde/hab 24,75 IGN, IGE

Dotación de arborado viario mL rúas con arbolado/mL Total de rúas x100 2,69% Medición de campo

ENVELLECEMENTO DA POBOACIÓN Relación entre a poboación de máIs idade e a 
de menos idade Poboación > 65 anos / Poboación entre 0 e 14 anos 34,24

- Padrón municipal Anual

DOTACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
EQUILIBRADA DE EQUIPAMENTOS Acceso a equipamentos, espazos públicos e actividades de uso cotiá Proximidade a Equipamentos Básicos, Actividades 

de uso cotiá e Espazos Públicos Poboación de Cuntis con cobertura / Poboación total x100 49,66% Enquisas e traballo de campo -

Poboación de Cuntis con cobertura superior a 1 servizo / 
Poboación total x100 96,42%
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08. PARTICIPACIÓN CIDADÁ
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8.1 LIMIAR

O presente informe, recolle os principais datos obtidos a través das enquisas 
presencial e online realizadas para o PMUS do concello de Cuntis, así como da 
información recollida a partires de entrevistas con veciños,  voceiros dos grupos 
politicos con representación municipal, e axentes da policía local.

8.2 ENQUISA PRESENCIAL

Así pois, este primeiro apartado,  é o resultado da análise dos  52 cuestionarios 
cubertos de xeito presencial en distintos puntos “atractores” seleccionados polas súas 
características urbanas – e de mobilidade-, do centro de Cuntis  (zonas comerciais, 
de aparcadoiros, próximas aos centros de ensino...) entre o 22 de xullo  e o 17  de 
setembro do presente 2019. Neste senso, as entrevistas foron realizadas tanto en 
distintos momentos da xornada (na parte da mañán, do mediodía, no serán...). 

8.2.1  PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS PERSOAS ENTREVISTADAS

Ao abeiro destes datos, vemos que o “perfil medio” da persoa entrevistada durante 
o tempo que durou a recollida de datos presencial, foi o dunha muller entre os 36 e  os 
65  anos de idade  residente na cabeceira municipal.

En torno ao 60%  do total das respostas foron emitidas por veciños da parroquia 
de Cuntis, destacando sobre un 8% e un 4% de entrevistados de concellos como 
A  Estrada e Moraña,  que durante a elaboración da enquisa e por distintos motivos 
(laborais, compras...), desprázanse de xeito regular ao casco urbano de Cuntis, mentres 
que tamén hai un fluxo dun 12% de persoas que se desprazaron doutros municipios 
da provincia.

8.2.2  ANÁLISE DAS RESPOSTAS

8.2.2.1. SINALE CALES SON OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MOBILIDADE 
EN CUNTIS

Dentro dunha escala de valoración do 1 ao 10 (sendo 1 a percepción máis baixa 
do problema, e 10 a máis alta), a ausencia dun carril ou sendas e vías ciclables e 
peonís seguras, é a principal carencia ou problema detectado no casco urbano, 
seguido pola falta de seguridade vial, e a algo máis de distancia os problemas ligados 
á accesibilidade, como o insuficiente ancho das beirarrúas. 

No conxunto municipal (casco urbano e parroquias), e en coherencia coa anterior 
identificación de deficiencias, a escasez de vías específicas para o tránsito de peóns e 
ciclistas resulta ser novamente o problema  máis relevante dos planteados, seguido  dos 
relativos á accesibilidade, as deficiencias do transporte público,  e a falta de seguridade 

SEXO DOS ENTREVISTADOS

IDADES DOS ENTREVISTADOS

LUGAR DE RESIDENCIA DOS ENTREVISTADOS

“Realizáronse 
enquisas presenciais, 
online e varias 
entrevistas o durante 
a xornada de 
participación.”

Arcos
Cequeril

Couselo
Cuntis

Portela
Troáns

A Estrada
Moraña
Outros concellos Pontevedra

0

10

20

30

40

50

60

70

2,0 3,9 3,9

58,8

2,0
5,9 7,8

3,9

11,8

Procendencia das repostas (%)

32,00%

54,00%

14,00%
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Gráfico relativo ao sexo dos participan-
tes nas enquisas presenciais.
Fonte: Elaboración propia.  

Gráfico relativo á idade dos participantes 
nas enquisas presenciais.
Fonte: Elaboración propia.  

Gráfico relativo á parroquia de proce-
dencia dos participantes nas enquisas 
presenciais.
Fonte: Elaboración propia.  
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vial xunto a mala conservación das estradas. 

8.2.2.2 DEMANDAS DE MELLORA PARA A MOBILIDADE

Si optamos por unha representación “xerarquizada”, na que aparezan de maior 
a menor frecuencia de repetición aqueles lugares sinalados polos entrevistados como 
os máis urxentes de mellora, no que á mobilidade se refire, atopamos nos primeiros 
postos da táboa as seguíntes zonas: 

 

No caso da toma de medidas para o reforzo a seguridade de peóns e ciclistas, 
as principais propostas centránse nas esixencias de mellorar a o anchemento dos 
arcéns e beirarrúas, do aumento  do número de puntos de luz (e optimización da súa 
luminosidade), e un maior número de pasos de peóns e máis seguros, acompañados 
de lombos e sinais luminosas. 

8.2.2.3 OUTRAS PROPOSTAS DE MELLORA

Ao remate da enquisa, abríase  a posibilidade de que os entrevistados volcaran as 
súas propostas para mellorar a mobilidade no seu concello, e alén doutras suxerencias 
ou demandas xa comentadas, destacarían:

*Necesidade de zonas de parking

*Mellora do entorno das termas

*Mellora dos accesos ao colexio e centro de saúde

*Instalación de marquesinas con horarios nas paradas de transporte público

*Medidas de calmado de tráfico nos puntos de maior perigosidade da N640

Gráfico relativo á valoración das proble-
máticas no núcleo urbano nas enquisas 
presenciais.
Fonte: Elaboración propia.  

Gráfico relativo á valoración das proble-
máticas no termo municipal nas enqui-
sas presenciais.
Fonte: Elaboración propia.  
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Que áreas ou zonas concretas do casco urbano, pensa que debería ser melloradas con máis 
inmediatez?

-Casco vello

-Praza das árbores

-Rúa da Palma

-Rúa do Convento

-O entorno do Concello

Que aspectos deberían ser potenciados para a mellora e seguridade da mobilidade peonil?

-Limpeza, desbroce e ancheamento das cunetas/arcéns

-Mellora da iluminación

-Máis pasos de peóns ( e mellor iluminados)

-Ancheamento das beirarrúas

-O entorno do Concello
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8.3 ENQUISA ONLINE

De igual xeito, entre o 1 de agosto e o 19 de setrembro, recibíronse exactamente 
56 cuestionarios online, que pese a non contar coas mesmas garantías demoscópicas 
dos obtidos a través da enquisa presencial, cumplimentan e fortalecen as opinións 
recabadas previamente cun número lixeiramente  superior  aos 52 cuestionarios 
presenciais.

8.3.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS PERSOAS ENTREVISTADAS

Desta volta, e en base aos datos obtidos a través da consulta dixital,  o “perfil 
medio” da persoa que respostou a enquisa online, foi tamén o dunha muller entre os 36 
e  os 65  anos de idade  residente no núcleo urbano de  Cuntis. 

Perto do 70%  do total das respostas foron emitidas por residentes no casco 
urbano de Cuntis, algo máis do 23% por veciños do resto das parroquias, e un 7% 
dende outros municipios da provincia de Pontevedra.

8.3.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS

8.3.2.1 SINALE CALES SON OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MOBILIDADE 
EN CUNTIS

Mentres na enquisa presencial a falta de sendas ou carrís para bicicletas/peóns, 
e  falta de seguridade vial, eran os maiores  problemas sinalados polos entrevistados, 
na consulta dixital é a mala conservación das rúas e  á accesibilidade, os aspectos que 
centran as principais queixas das persoas que cubriron o cuestionario online. 

No relativo as deficiencias e problemáticas do total do municipio, as carencias 
asociadas ao transporte público (escasez de frecuencias, liñas...), e a mala conservación 
das estradas, destacan sobre as demáis, especialmente sobre a falta de iluminación, 
que é a que recibe a menor puntuación. 

8.3.2.2 DEMANDAS PARA A MELLORA DA MOBILIDADE

Si novamente elaboramos  unha representación “xerarquizada”, na que aparezan 
de maior a menor frecuencia de repetición aqueles lugares sinalados polos internautas 
como os máis urxentes de mellora, no que á mobilidade se refire, atopamos nos 
primeiros postos as zonas de: 

SEXO DOS ENTREVISTADOS

LUGAR DE RESIDENCIA DOS ENTREVISTADOS

IDADES DOS ENTREVISTADOS

“Recibíronse 
exactamente 56 
enquisas online, 
fronte aos 52 
cuestionarios 
presenciais 
realizados”
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Gráfico relativo ao sexo dos participan-
tes nas enquisas online.
Fonte: Elaboración propia.  

Gráfico relativo á idade dos participantes 
nas enquisas online.
Fonte: Elaboración propia.  

Gráfico relativo á parroquia de proce-
dencia dos participantes nas enquisas 
online.
Fonte: Elaboración propia.  
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No bloque de preguntas relativas aos aspectos susceptibles de mellora para facilitar 
as condicións dos peóns, detallamos unha serie de medidas (tamén “xerarquizadas” 
-ao igual  que se fixo nos apartados anteriores-, en base á frecuencia e insistencia coa 
que se  reclamaban), as relativas  a mellora da accesibilidade, son bastante claras:

8.3.2.3 OUTRAS PROPOSTAS DE MELLORA

Ao igual que na  enquisa presencial, na consulta online tamén se abría un espazo 
“en branco” para  dar a posibilidade de que as persoas que respostaban, poideran 
expresar calquera comentario que considerasen oportuno,  alén doutras suxerencias 
ou demandas xa comentadas.

+Achegas relativas ao Casco Vello:

“Reorganización do tráfico para peonalizar o casco histórico e habilitar 
aparcamento”

“Bo estado das beirarrúas, multas ós vehículos q incumpren as normas (cando 
hai entradas de grupos ó Hotel Balneario é un auténtico caos tanto en tódalas rúas 
de proximidade, así como os “habituais” estacionamentos tanto na curva do Hotel La 
Virgen como na Ponte e curva de Ameixeiras/farmacia Pillado)”

“Todo o casco urbano necesita un bo mantemento, papeleiras rotas, contedores 
sucios e moi visibles”

 

“A esixencia de 
mellorar e ampliar a 
rede de beirarrúas é 
bastante clara”
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Gráfico relativo á valoración das proble-
máticas no núcleo urbano nas enquisas 
online.
Fonte: Elaboración propia.  

Gráfico relativo á valoración das proble-
máticas no termo municipal nas enqui-
sas online.
Fonte: Elaboración propia.  

Que áreas ou zonas concretas dos cascos urbanos , pensa que debería ser melloradas con máis 
inmediatez?

Casa do Concello

Rúa da Palma

Accesos á zona do Espadenal

Antiga casa do Concello

Accesos ao centro de saúde

Rúa Bernardo Sagasta 

Accesos ao cemiterio

Outros aspectos deberían ser potenciados para a mellora e seguridade da mobilidade peonil?

  -Melllora/adaptación e conservación das beirarrúas

-Acondicionamento e mellora dos arcéns/cunetas (ancheamento e desbroce)

-Máis control e sancións para os vehículos mal estacionados

-Creación de “zonas 30”

- Reforzo da sinalización horizontal e vertical

-Mellora da iluminación



PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN CUNTIS. DOCUMENTO FINAL7

+Necesidade de bolsas de estacionamento:

“A creación de tres parkings para vehículos: 
Unha na zona que hoxe se utiliza para este fin, pero atópase en condicións 

lamentables de mantemento, que sería a finca situada en frente de correos, en 
combinación con todo o parking que ofrece estacionamento do pabellón dos deportes, 
se estivera ben organizado como tal.

Dous, na zona do espadenal, nas fincas que se atopan ó pasar o rio cara a zona 
de calvos, é dicir, en fronte das “cochiqueras” ou as que se atopan ó caron da rúa que 
discorre por o río de camiño ó centro médico·

Tres, Na zona que se atopa detras do restaurante Don Manuel, e detras da casa 
de Jaime, xa que daría servizo para os usarios que teñan que ir ó concello, e casco 
urbano.

Con estes tres espazos, poderíase delimitar mais ainda o uso por parte dos 
vehículos da zona do casco vello”.

“Creación dunha zona de aparcamento (sería moi beneficioso para reactivar o 
comercio local).”

“Dar solucion o aparcamento no casco urbano”

“O parking de enfrente a correos e unha lameira”

“Cerrar por completo a circulación de coches polo casco histórico”

+Accesibilidade:

“Rampas para minusválidos,e ciegos,tratar de non deixar aparcar nos sobreanchos 
e dar movilidades nesos sitios”

“Terrazas da Rúa do Medio e paseo do Río pola q os peatons non poden transitar, 
xa non digamos q leven cartiños de bebé, sillas de rodas, ....”

“Aparcamentos pra xente invalida coma mim cerca dos establecmentos, por 
exemplo o familia da Estrada, eu sempre merco na Estrada, e mais facil pros invalidos”

“Non hai beirarrúa decente desde o cemiterio. Adecentar a superficie da praza 
da Feira.”

“Mellora de beirarrúas na zona enfrente do pavillón (a maioría das placas están 
levantadas)”

“Acondicionar o zona de diante do cemiterio municipal para que os coches poidan 
aparcar sen subir á beirarrúa”

Imaxe tomada durante o proceso de rea-
lización das enquisas presenciais.
Fonte: Elaboración propia. 
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“As aceras non están adaptadas a persoas con movilidad reducida”

+Seguridade Vial:

“Mellora da seguridade vial en cruces coa nacional (ex. novas, cruces do centro 
urbán) Barreras físicas para proteger las zonas peatonales y señalización”

“Rúa do Río: o tránsito de vehículos por esta rúa é moi perigoso para os peatóns 
pola velocidade e invasión no carril bici. Esta Rúa debería ser peonil.”

“Os pasos de peatones da nacional son un peligro, sobre todo o do Don Manuel”

“O semáforo da Rúa da Palma, que funcione para peóns. “

+Problematicas relativas á falta de civismo:

“Os coches aparcan onde queren incluso nas beirarúas, na ponte do balneario, é 
un pobo sen lei onde cada quen fai o que quere”

“Hai un grave problema de civismo con respecto ao cumprimento das normas, en 
Cuntis cada un aparca onde lle sae de dentro, estea prohibido ou non, e sen pensar na 
posibles consecuencias, como que un peatón teña que baixarse da acera para poder 
pasar porque dita acera está ocupada por un coche, ou que un discapacitado teña que 
buscar onde aparcar porque outra “persoa” que non ten esa condición ocupou a praza 
establecida para eles. Multas a quen non cumpre e beneficio para o concello, tampouco 
é tan difícil, non?”

“Imposible ir andando dun lugar a outro delimitación mediante bolardos das zoas 
peonils, para evitar  os vehículos invadan estes espazos reservados para os peóns.”

“Facer que os Policías Locais multen máis a coches mal aparcados ou 
posicionados,para a mellor circulación de peóns é de coches”

“Presencia continua de policía local, sanciones por mal aparcamiento y 
estacionamientos indebidos. Personas accediendo al balneario por medio de la calle”

“Multar vehículos mal estacionados. Praza Constitución, ponte río Gallo, prazas 
minusválidos.”

“Que o Policía Local multe a quen non aparca correctamente.”

+Rural e parroquias:

“Ancheamento e creación de beirarúas en todo o tramo da estrada N640 que 
transcorre polo concello”

“As rúas do rural están abandonadas nalgunhas aldeas, nin hai beirarrúas nin as 
cunetas están limpas. “

“O acondicionamento de viais alternativos ás ruas, como atallos e camiños de 
utilidade para o transito peonil.”

“Aceras amplias en EP-8403 desde centro de día hasta por lo menos cerca de 
Anllada/Piso”

“Que o plan de mobilidade englobe todo o concello, non únicamente se centre no 
centro urbán. As aldeas periféricas limitantes coa estrada nacional presentan graves 
problemas de seguridade, e a conexión mediante transporte público é deficiente”

“Todas as melloras se centran no casco urbán e nalgunhas aldeas, o resto 
estamos abandonados”.

“Segar as cunetas das aldeas mais a menudo”

+Outras propostas:

“Considerar a posibilidade de manter un servizo de limpeza aos fins de semana 
así como a presencia de policía.”

“Limpeza e desbroce areas comuns nas aldeas coma os antigos lavadoiros, por 
que e alguns si se limpia, pero en outros non, non se sabe porque nin o motivo”

“O paseo fluvial está moi abandonado, as pontes do río en mal estado (algunha 
leva moito tempo pechada)”
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Nube de palabras  coas que máis se re-
piten na enquisa presencial.
Fonte: Elaboración propia. 
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Nube de palabras  coas que máis se re-
piten na enquisa online.
Fonte: Elaboración propia. 
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Imaxes tomadas durante o encontro par-
ticipativo realizado o  17 de setembro.
Fonte: Elaboración propia. 

8.4 ENCONTRO PARTICIPATIVO

A mesa de traballo que se realizou durante a xornada de participación, servíu 
para  mostrar aos asistentes  parte dos resultados -provisionais- dos primeiros 
50 cuestionarios presenciais que se cubriron durante o traballo de campo e dos 40 
cuestionarios online que se tíñan recibido ata a data. Unha das ideas principais, era a 
de poder contrastar -e ao mesmo tempo “testear” (a modo de test comprobativo)- tanto 
as preguntas como as respostas recibidas a través das consultas presencial e dixital. 

De igual xeito, tamén se repartíu entre os participantes, un pequeno díptico 
cunha serie de datos básicos do conxunto municipal (nº habitantes, nº de vehículos, 
superficie total reservada aos vehículos, etc...) coa intención de proporcionar algún tipo 
de material informativo de partida, que se completou cunha breve presentación sobre 
as principais características dun PMUS, e a súa aplicación á realidade municipal. 

8.4 ENTREVISTAS INDIVIDUAIS

A xornada participativa, completouse cunha chamada de consulta individual ao 
responsable da Policía Local, aos representantes do goberno municipal e grupos  da 
oposición -neste caso PP1 e “Veciñanza”-; onde aparte de aproveitar para presentarlles 
e  informarlles  da evolución e das distintas fases do PMUS, tamén se lles presentou 
por parte do equipo redactor,  as vías para poder seguir mantendo o contacto, e realizar 
as achegas e preguntas que considerasen oportunas.

 
8.4.1 POLICÍA LOCAL 

- Identificación de Problemas:

-Paso de peóns perigoso á altura do restaurante D.Manuel.

-O  tránsito peonil entre o centro de ensino e a piscina  municipal carece de 
seguridade suficiente

-Ausencia xeralizada  de arcéns de ancho suficiente no conxunto do municipio.

-Excesivo tráfico de vehículos pesados:

 *Industria madeireira (FINSA)
 *Transporte de animais/granxas porcinas
 *Loxística e químicas (fábrica de colas)
 *Camións cisterna (lácteos)

-A miúdo, especialmente nas rectas do casco urbano, os camións teñen problemas 

“Levouse a cabo unha 
xornada de consulta 
aberta á cidadanía”
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para poder detérse a tempo e con seguridade nos pasos de peóns, polo que cumpriría 
reforzar a súa presencia (lombos, sinais luminosas...)

-Propostas de Mellora

-Creación de rotondas  á entrada e saída do núcleo ubano de Cuntis.

-Habilitar un depósito municipal (e guindastre), para dar solución aos vehiculos 
mal estacionados.

-Rematar o tramo aínda pendente, da beirarrúa de Bernardo Sagasta.

-Mellora da delimitación das zonas de carga e descarga.

-Creación dun parking público.

8.4.2 GOBERNO LOCAL 

- Identificación de Problemas:

-Aínda non se conta cun PXOM aprobado .

-Existen dous proxectos de variantes da N-640:
·Variante de Cuntis, a cal elimina o tráfico por Portela. A maiores, conectaría coa 

estrada AG-52.
·Variante, a 8 m de altura (Oposición social a esta variante).  

-Plan Especial de Infraestruturas: Novos viais + opción de crear áreas de 
estacionamento nas novas áreas anexas a eses viarios 

-Propostas de Mellora: 

-Continuar coa peonalización /prioridade peonil do Casco Antigo.

-Ver posibilidade de circuito peonil a Castrolandín.

-Reordenación do tráfico na Rúa da Palma. 

-Posibilidade de carril bici ao Polígono de A Ran/ Centro de Formación Ocupacional 
/Equipamentos deportivos.

PLAN DE 

MOBILIDADE 

SUSTENTABLE 
DE CUNTIS

datos 

informativos

Documento informativo nas xornadas de 
participación cidadá.
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8.4.3 GRUPOS DA OPOSICIÓN 

- Identificación de Problemas:

-Núcleos de Couselo & San Mamede: Carencias en materia de comunicación 

peonil

-Alta densidade de viandantes no tramo entre Cuntis e Moraña, co gallo da 

Peregrinación aos Milagros de Amil, o que implica un risco para a súa seguridade, ante 

a ausencia de medidas e acaídas para o seu paso (posible senda ciclable e peonil 

alternativa e segura?)

-Ausencia de seguridade vial con existencia de puntos negros como as “curvas 

de Castro Loureiro”

-Escasez de bolsas de estacionamento 

-Propostas de Mellora: 

 -Impulso da peonalización e da prioridade peonil, apertura dun proceso de 

participación e comunicación para un progresiva implementación da peonalización

-Humanización da “circunvalación de  Don Aurelio”, promovendo a cesión dos 

terreos privados colindantes a vía, para a súa mellora ( prosible “eixo verde”?).

-Avaliar a opción dunha subvención para o reacondicionamento do antigo vial de 

paso da N-640 área. Dita área sería adecuada para a inclusión dun estacionamento 

disuario, de titularidade pública, e permanente. 

-Transporte público dende as parroquias ao núcleo urbano para os días de feira 

(cando menos). 

8.4.4 VISITA DE CAMPO COS VECIÑOS DE NOVÁS (PORTELA) 

Durante  a mesa de traballo no encontro participativo, e ante o peso e volume 
de queixas e comentarios que xurdiron en  torno aos problemas de seguridade 
e accesibilidade (peonil) existentes no lugar de As Novás, na parroquia de Portela, 
decidíuse combinar unha visita in situ, co gallo de poder percibir, da man dos residentes, 
as singularidades dos viais que atravesan este núcleo, e tentar detectar coa mellor 
exactitude posible as eivas de inseguridade vial alí existentes. 

Como posteriormente poido comprobarse a través dunha sinxela escolma de 
novas recollidas na prensa escrita, cumpre destacar a relevante cifra de accidentes, 
que ven acumulando este punto do concello de Cuntis, que conxuntamente xunto á 
zona próxima de “as Curvas de Castro Loureiro”, son sinónimo de contínuas saídas de 
vehículos da vía (que a miúdo rematan  impactando nas vivendas), e dun constante 
fluxo de vehículos pesados de todo tipo, o que unido á inexistencia de arcéns, e as 
altas velocidades que a miúdo se acadan, contribúen negativamente na seguridade 

Imaxes tomadas durante o encontro cos 
grupos da oposición, no día 17 de se-
tembro.
Fonte: Elaboración propia. 
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Imaxes dos membros do equipo redac-
tor con veciños de Novás. Fonte: Elabo-
ración propia. 

Imaxe relativa aos veciños de As Novás 
indicando a peligrosidade de cruce alí 
existente. Fonte: Elaboración propia.

dos residentes,  nas súas dificultades para desprazarse a pé ata os seus terreos de 
cultivo conlindantes, e na súa calidade de vida, debido ao ruído e stress que o elevado 
fluxo de vehículos provoca neste núcleo de poboación.

Dentro das principais reclamacións dos residentes, cumpren destacar as 
seguíntes:

-Creación dunha rotonda no cruce de Novás (na imaxe) 
-Mellora e revisión do firme para evitar as constantes saídas de vía (especialmente 

cando chove)
-Creación de arcéns para poder acceder as vivendas e terras de labor
-Instalación de medidas de calmado de tráfico

8.5 CONCLUSIÓNS

O formato deste último punto, pretende a modo de epílogo, sintetizar e 
homoxeneizar tanto aquelas propostas, demandas, suxerencias e problemáticas que 
se repetiron a través das  ferramentas empregadas no proceso participativo: enquisa 
presencial, online os obradoiros de traballo, as achegas e opinións transmitidas a 
través dos grupos políticos  con representación municipal, e a xuntanza cos veciños de 
As Novás

+Demandas e Problematicas Identificadas:

*Escasez de vías específicas para o tránsito de peóns e ciclistas
*Ausencia de bolsas de estacionamento
*Carencia de arcéns/cunetas limpas/desbrozadas e de ancho suficiente
*Alta densidade de paso de vehículos pesados
*Problemas de accesibilidade ao cemiterio, o Espadenal e centro de saúde
*Problemas de tráfico nas rúas da Palma, e Bernardo Sagasta

+Propostas de mellora (zonas e medidas):

*Ancheamento e mantemento (desbroces) dos arcéns e cunetas
*Necesidade de paliar e mitigar a inseguridade vial nas curvas de Castro Loureiro 

e As Novás, así como mellorar a seguridade para os peóns e vivendas.
*Necesidade de reforzar e remarcar a presenza de pasos de peóns con lombos 

e sinais luminosa
*Consolidación e mellora das medidas a prol da priorioridade peoníl no casco 

vello
*Avaliar a posibilidade de abrir ciclovías/sendas peonís hacia focos atractores  

(Centros de  formación e ensino, Milagros de Amil...) 
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Notas de prensa nas cales se fai refe-
rencia aos problemas de seguridade en 
Novás, Portela.
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8.6  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REALIZACIÓN DO PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIDADÁ

1ª Sesión 
 - Representantes da Asociaicón Veciñal Santa Bárbara, de Novás, 

paaroquia de Portela.

2ª Sesión
 - Policía Local de Cuntis, 

3ª Sesión
 - Manuel Campos, Alcalde de Cuntis (PP)

4ª Sesión
 - Santiago Martínez, represnetante do grupo político da oposición  

Veciñanza.

8.7 PLAN DE PARTICIPACIÓN FUTURA E COMUNICACIÓN POSTERIOR

Tras a correspondente aprobación definitiva do PMS por parte das administracións 
pertinentes, cumpre realizar un seguimento da aplicación das medidas propostas ata 
a súa progresiva implementación integral. Para tal fin, expóñense aquí unha serie de 
pasos a realizar tanto para a súa supervisión, como para dar a coñecer a cidadanía 
–independentemente da súa implicación previa -– as distintas fases de execución do 
PMS.

1º Convocatoria aberta, a través de medios de comunicación e redes sociais, 
para a creación dunha comisión de seguimento (grupos políticos, tecido asociativo, 
colectivos veciñais...).

2º Realización semestral ou anual de dita comisión.

3º Publicación na web municipal da acta de asistentes e puntos abordados na 
comisión de seguimento.

4º Apertura dun correo electrónico para a achega permanente de preguntas, 
propostas e demandas relativas á implementación -ou incumprimento- do PMS.

Nota na prensa local dixital relativa ao 
proceso de información do PMS de Cun-
tis.
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Notas na prensa local dixital relativa ao 
proceso de información do PMS de Cun-
tis.
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Enquisa realizada durante o pro0ceso 
de toma de datos e participación pública. 
Fonte: Elaboración propia.



09. FICHAS COMPARATIVAS DAS SECCIÓNS
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ESTADO INICIAL

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Rúa Circunvalación Don Aurelio nº51, N-640

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Rúa CastelaoRúa Circunvalación Don Aurelio,, nº90 (N-640)
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PROPOSTA

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Rúa Circunvalación Don Aurelio nº51, (N-640) Rúa CastelaoRúa Circunvalación Don Aurelio, nº90 (N-640)

Nota. Pénsase nun modelo de convivencia entre o vehículo e o peón, de prioridade peonil, para as rúas do casco histórico, como paso preliminar á construcción da circunvalación, coa cal se permitiría a peonalización completa.
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ESTADO INICIAL

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

 Rúa da Presiña  Rúa da Presiña

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

 Rúa do Convento, PO- 220
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PROPOSTA

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Plataforma compartida

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Plataforma compartida

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Plataforma compartida

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

 Rúa da Presiña  Rúa da Presiña  Rúa do Convento, PO- 220

Nota. Pénsase nun modelo de convivencia entre o vehículo e o peón, de prioridade peonil, para as rúas do casco histórico, como paso preliminar á construcción da circunvalación, coa cal se permitiría a peonalización completa.
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ESTADO INICIAL

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Praza de Galicia (ponte)

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Rúa da Igrexa Rúa Bernardo Sagasta
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PROPOSTA

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Plataforma compartida

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Plataforma compartida

Bolardos

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Plataforma compartida

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Praza de Galicia (ponte) Rúa da Igrexa Rúa Bernardo Sagasta

Nota. Pénsase nun modelo de convivencia entre o vehículo e o peón, de prioridade peonil, para as rúas do casco histórico, como paso preliminar á construcción da circunvalación, coa cal se permitiría a peonalización completa.



Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Rúa A Palma

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Rúa Jesús Sánchez

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Rúa Trafalgar
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PROPOSTA

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estado
Accesibilidade

Sinalización

Mobiliario urbano

R.S.U

Iluminación

Valoración xeral

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Estacionamento
Regulado en liña 1

Regulado en liña 2

Regulado en batería 1

Regulado en batería 2

Non regulado

Ausencia

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Rúa
Unha beirarrúa

Dúas beirarrúas

Sen beirrarúa

Peonil

Terraza

Bolardos

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Vexetación
Árbores nunha beirarrúa

Árbores en dúas beirarrúas

Espazo axardinado

Xardineiras

Sen vexetación

Rúa A Palma Rúa Jesús Sánchez Rúa Jesús Sánchez

Nota. Pénsase nun modelo de convivencia entre o vehículo e o peón, de prioridade peonil, para as rúas do casco histórico, como paso preliminar á construcción da circunvalación, coa cal se permitiría a peonalización completa.
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10. ANEXO. PLANOS
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FASE I. Toma de datos e análise

Viarios segundo titularidade

A1 l A3 l 1:6.000

A 01

Ámbito PMS
Titularidade dos viarios

Concello
Deputación Provincial
Comunidade Autónoma
Administración estatal

Lenda
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FASE I. Toma de datos e análise

Rede viaria segundo IMD

A1 l A3 l 1:6.000

A 02

Concello de Cuntis
Ámbito PMS. NU

Rede viaria_C
>5.000 veh/día
3.000- 1.500 veh/dia
< 1.500 veh/día
<1.000 veh/día
<500 veh/día

Lenda
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FASE I. Toma de datos e análise

Zonas verdes

A1 l A3 l 1:6.000

A 04

Ámbito PMS
Áreas verdes existentes

Lenda
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Ancho de beirarrúas no NU

A1 l A3 l 1:6.000

A 08

Ámbito PMS
Rede viaria_Anc_BEIR

Sen beirarrúas
Ámbas beirarrúas < 1.80m
Unha beirarrúa > 1.80m
Ámbas rúas >1.80 m
Rúa prioridade peonil

Lenda
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FASE I. Toma de datos e análise

Estudo das estradas provinciais

A1 l A3 l 1:6.000

A 10

Concello de Cuntis
Ámbito PMS. NU
Estradas provinciais a estudar
Tramos con beirarrúa
Paradas con marquesiña
Paradas sen marquesiña

Lenda
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FASE III. Proposta

Estudo das Estradas Provinciais

A1 l A3 l 1:5.000

P01

Ámbito PMS
Áreas de humanización
Carril bici

Actuacións no viario
Intervencións de Humanización
Inclusión de vexetación
Peonil
PC. Prioridade peonil
Área de prioridade peonil

Lenda
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FASE III. Proposta

Eixo II

A1 l A3 l 1:5.000

P02

Ámbito PMS
Área de prioridade peonil
Sendas existentes
Senda proposta
Eixos verdes propostos
Inclusión de vexetación
Posta en valor e conexión
Posta en valor
Integración de áreas fluviais

Lenda
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FASE III. Proposta

Eixo III

A1 l A3 l 1:5.000

P03

Ámbito PMS
Área de Prioridade Peonil
Proposta de Circunvalación
Bolsas de estacionamento
Parada de taxis actual
Parada de taxis proposta
Estacionamento a un lado
Estacionamento ambos lado

Lenda


