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1. ENCADRE XEOGRÁFICO
O Concello de Tui atópase no extremo suroeste da provincia de Pontevedra, fronteriza con Portugal na
comarca do Baixo Miño (conformada ademais por A Guarda, O Rosal, Oía e Tomiño), sendo Tui a cabeza do
partido xudicial e o centro administrativo e comercial mais importante.
Limita ó Norte e Oeste cos municipios de Gondomar e Tomiño, polo Este con Salceda de Caselas e ó Sur co río
Miño, que fai de fronteira con Portugal.
O Municipio de Tui ten unha superficie de 68,3 km2 e unha poboación no ano 2010 de 17.306 habitantes,
cunha densidade de 253 hab/km2.
En Tui distínguense doce parroquias, que son Areas, Baldráns, Caldelas de Tui, Guillarei, Malvas, Paramos,
Pazos de Rei, Pexegueiro, Randufe, Rebordáns, Tui e Ribadelouro.
A Cidade de Tui Atópase na beira do Río Miño no sur do Concello.
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2. ESTUDIO DO ENTORNO NATURAL DO CASCO HISTÓRICO DE TUI.
2.1

FISIOGRAFÍA

O entorno onde se atopa enclavado Tui caracterízase por un releve diverso. Por unha banda, existen amplos
vales abertos, como o do Miño, Louro ou Seixal, enclavados en amplas estruturas montañosas, distribuídas no
eixos norte sur, que se corresponden cos trazados dos curso fluviais que desembocan no río Miño. A variedade
de formas nesta área se explica a través da tectónica de fractura, que posibilita o xogo de bloques fundidos
e elevados e da disección fluvial do Miño e os seus afluentes
O longo destes vales, atopamos pequenas colinas e sobrelevacions do terreo, como resultado do modelado
terrestre. Así as montañas de granito biotítico non acadan as altitudes das de dúas micas, pero dan lugar a
releves mais ásperos, mentres que as dúas micas presentan unha erosión máis uniforme e vertentes de perfiles
mais suaves.
2.1.1

Orientacións

A meirande parte das rúas do centro histórico atópanse aliñadas en largas rúas situadas en dirección suroeste
– noreste (rúa Cuenca, do Pracer, Calvo Sotelo, San Telmo, Entrehornos…), segundo as curvas de nivel, o que
permite un elevado solamento ó ponente nas últimas horas do día neste último tramo de rúas.
Transversalmente a estas, en dirección noroeste - sureste, detéctanse rúas mais curtas, en dirección de
máxima pendente (Rúa Bispo Castaño, Ouro, Tide…), permitíndose nestas rúas o solamento nas primeiras
horas do día.
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2.1.2

Pendentes

O relevo nos ámbitos situados ó redor do casco urbano son suaves e ondulados, propios de zonas de tipo
sedimentario, como é o caso da veiga do río Louro cara ó Norte, erradicado do proceso urbanizador, logo
das fortes crecidas do río e as súas posteriores inundacións.
Cara a Oeste, existen pendentes mais pronunciadas, producidas polo río Seixas, que permiten unha estrutura
de tipo defensivo nesta cara.
No ámbito do Plan especial, o relevo marca outra tendencia, aproveitando a elevación de 50 metros de
altitude do outeiro onde se asenta Tui. As rúas de fortes pendentes, desenvolvidas segundo as curvas de nivel,
acadan en tres ou catro niveis de terrazas, onde a posición mais baixa é a situada no Miño e na
desembocadura do río Seixas.
Na figura adxunta pódese observar como o relevo é mais abrupto cara os ríos Seixas e Miño (Sur, Este e
Oeste), sendo abundante a presenza de propiedades en socalcos no interior do solo urbano, mentres que
cara ó Norte, a zona agraria pertencente ás áreas regadas polo Louro, teñen un carácter mais ondulado.
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2.2

ALTITUDES

Existe unha importante diferenza altitudinal no mesmo ámbito do Plan especial, nun espazo de menos dunha
hectárea, atopamos unha diferenza altitudinal de case 50 metros entre o seu punto mais alto, situado no
entorno da catedral, ata o mais baixo, no extremo suroeste, preto da confluencia dos ríos Seixas e Miño, que
é case a cota do nivel do mar.
Tui ademais atópase rodeado de importantes cumios que o rodean, cunhas altitudes que a continuación se
definen:


Monte Aloia, ó noroeste, cunha cota, a mais alta dos arredores, de 630 metros de altitude.



As Chans de tebra, no Oeste, a uns 450 m.s.n.m.

Os restantes puntos de maiores cotas oscilan entre os 250 e 100 metros de altitude, superior á zona de Tui, pero
de escasa entidade en termos globais:


Monte do borraliño (Noreste), 150 m.s.n.m..



A Chan de Pilerio, no suroeste, a 225 m.s.n.m.



A Pedra do Aire, no suroeste, a 200 m.s.n.m., nunha posición intermedia entre tui e o anterior punto
xeográfico.
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2.3
2.3.1

XEOLOXÍA
Descrición xeolóxica

O ámbito obxecto deste estudio localizase na folla n° 261 (Tui) do Mapa Xeolóxico de España a escala
1:50.000, publicado polo ITGE en 1981.
Xeolóxicamente queda englobado dentro da zona V, Galicia Occidental e NW de Portugal, definida na
clasificación paleoxeográfica de Matte (1968).
A formación máis importante do Concello está composta por rocas ígneas, e ocupa a parte occidental; todo
elo sen menosprezar a gran presenza de material de orixe cuaternario que se situada nos vales.
As zonas baixas, pertencentes ás chairas dos vales fluviais, lle sigue en relevancia os depósitos do Cuaternario
distribuídos nas ribeiras do río Miño, Louro e Seixal.
Entre as rocas ígneas na parte occidental e os depósitos na parte oriental do territorio municipal atopase
cunha franxa, con orientación norte-sur, de rocas metasedimentarias constituída fundamentalmente por
paraneises. Estes materiais conforman o promontorio sobre o que se asenta Tui, denominado de forma vulgar
como granito de samil – Tui, ou granítico adamelítico.
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2.3.2

Xeotecnia

A diferenza de materiais vai a provocar diferenzas na resistencia mecánica do terreo.
As zonas graníticas presentan unhas características favorables neste sentido con altas capacidades de carga
e inexistencia de asentos. Nas formacións do Cuaternario, debido ás baixas capacidades de carga e a
existencia de asentos importantes, as características mecánicas son desfavorables, aínda melloran nos límites
con outras litoloxías.
O territorio municipal de Tui localizase na folla Pontevedra-A Guarda (1-3/1-4/16/26) do Mapa Xeotécnico
Xeral, a escala 1/200.000 do IGM, no que se definen as condicións constructivas no que se definen as
condicións construtivas dos terreos. Así, seguindo criterios de división xeotécnica, divídese o territorio en áreas,
estando presentes na zona de estudio as áreas I1, I2 e I3.
A maior parte do territorio municipal situase sobre unha área cualificada como I3, onde se inclúen todas as
rocas ácidas (granitos, granodioritas e gneises) así como os pequenos afloramentos de aplitas, pegmatitas e
filóns de cuarzo. En xeral, os terreos incluídos dentro da área I3 presentan formas de releve moi acusadas, con
superficies redondeadas pero vigorosas e sen recubrimentos. Posúe unhas características mecánicas que
oscilan de favorables a moi favorables admitindo calquera tipo de carga sen que se produzan fenómenos de
asentamento ou colapso, si ben poden aparecer problemas de desgaxamento en zonas moi tectonizadas e
lindeiras con formacións menos competentes.
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2.4

grandes dimensións.

HIDROGRAFÍA

No tramo do río sobre o que se asenta o municipio de Tui, empézanse a notar a influencia das mareas, e o río
O enclave de Tui comprendese a través da xeomorfoloxía e a rede fluvial, como en tantos casos de cidades

descorre salvando unha pendente moi pequena, de aproximadamente 0,55%. Aparecen áreas de

de orixe antergo.

deposición relacionadas coa lentitude das correntes, como praias de area e grava, insuas, etc.. , e algunhas

Nun punto superior en cota ó seus arredores, fronte ó Río Miño, Tui atópase entre dúas concas, a pertencente
dó Val do Río Seixal e o Louro inferior, ambos tributarios do Míño.

outras de pequena entidade.
2.4.2

Desde a catedral, a divisoria de ambas concas segue unha dirección Norte – Sur, vertendo as augas en

O río Seixal

De menor entidade que os ríos Louro e por suposto Miño, o río Seixal acada un curto recorrido e unha bacía de
menor entidade. Non obstante o seu punto de drenaxe no río Miño constitúe un punto de gran importancia en
canto que a confluencia das augas, cun elevado cadal, leva consigo maiores posibilidades de asolagamento
2.4.3

Asolagamento

O termo municipal de Tui atópase localizado na bacía do Miño, polo que a Confederación está a realizar una
serie de estudios, co obxecto de determinar o grado de asolagamento dos sistemas fluviais da súa rede.
Na

evaluación preliminar do risco de asolagamento, defínense seis áreas suxeitas a posibilidade de ser

inundadas, áreas de risco potencial significativo de asolagamento, todas elas incluídas no sistema ES010-PO01-02 O Porriño, que inclúe o río Louro e Seixal no ámbito dos seus estudios, pero do que aínda non se ten
determinado o nivel de asolagamento para ditos cursos fluviais.

Ámbito do
PEPCHA

2.4.4

Hidroxeoloxía.

Tanto en Tui como no seu entorno, a escorrenta superficial toma un papel de especial importancia, xa que o
relativo elevado índice pluviométrico da zona e a impermeabilidade do substrato, dan como resultado unha
maior dificultade na infiltración, tanto polo propio sustrato como pola acumulación e auga.
Esta circunstancia é mais patente nas zonas agrarias e forestais. O casco histórico de Tui, urbanizado case na
súa totalidade, dependerá da rede de drenaxe de augas subterráneas para facilitar a evacuación destas.

dirección Este e Oeste, aínda que a morfoloxía suave e ondulada do promontorio, permita a percepción de
perspectivas da cidade en calquera dos puntos cardinais.
2.4.1

Distinta circunstancia dáse nas inmediacións do río Seixas, no que de forma excepcional a escasa infiltración
podería dar como resultado

un elevado réxime de correntes, especialmente nas inmediacións da

desembocadura no río Miño.

O río Miño

O río Miño no seu último tramo (Baixo Miño) descorre nunha dirección xeral aproximada de noreste e
suroeste.A topografía deste tramo do val do Miño, aproveita fracturas de dúas orientacións Norte a Sur e Estenoreste e Oeste-Suroeste. As fracturas de dirección de Norte a Sur, canalizan ós principais ríos afluentes do
Miño, como é o caso do Louro en Tui, coincidindo esta dirección coa da liña de costa
O río vai aproveitando as interseccións entre ambos tipos de fractura, ensanchando o seu val e xerando unha
morfoloxía aberta, facendo retroceder por erosión ás vertentes en función de diversos factores, nos que xoga
un importante papel a maior ou menor resistencia do granito. O resultado é un val aberto con espazos moi
dilatados como o existente entre Tui e Valenca. Ademais do val, que nas partes baixas está ocupado por
potentes capas de materiais, aluviais dispostos en terrazas fluviais, o propio río adquire unha anchura de
Estudo de

sostibilidade ambiental
Páxina 10

Plan Especial de Protección do

tea

Conxunto Histórico de Tui (PEPCHA)

planes y proyectos

2.4.5

Clima

2.4.6

Introdución

O Concello de Tui atopase baixo a influencia dun clima oceánico-húmido, caracterizado por unha
temperaturas suaves debido á influencia das correntes cálidas mariñas, e por abundantes precipitacións
causadas pola descarga das masas de aire que se moven do Atlántico cara a Península, ó entrar en
contacto coa terra e coas primeiras elevacións montañosas.
2.4.7

Datos climáticos

O datos climáticos refírense á estacións de Páramos de Guillarei e Monte Aloia, ambas situada no propio
Concello de tui e pertencentes ó Instituto de Meteoroloxía:
Estación

Coordenadas

Altitude(m.)

A velocidade do vento é polo xeral baixa, o atoparse nunha zona abrigada e protexida dos ventos dominantes.
A sensación térmica polo tanto será importante nas áreas localizadas neste punto cardinal (noreste), mentres que

Latitude

Lonxitude

o casco de Tui ofrecerá abrigo á zona mais soleada, a soroeste, dotándoa dunha aínda mellor condición
climatolóxica..

Monte Aloia

42° 03'

8° 39'

400

Páramos de Guillarei

42° 04'

8° 36'

45

A estación de Páramos de Guillarei dda a altitude, ten unha maior correspondencia cos datos climáticos que

2.4.11

Outros datos.

É relevante o número de horas de sol que acontecen no Concello, posto que acadan o maior valor para toda
Galicia con 2.318 horas de sol ó ano, que reflexan a bonanza do clima en Tui. Nos datos mensuais non acadan os

poidan darse en Tui, pero sen embargo o seu rexistro de datos émenos que os recopilados para a estación do

máximos, pero sí que a regularidade nas horas de sol dan como resultado o maior valor anual na Comunidade.

Monte Aloia, polo que se tomarán preferentemente como datos da primeira estación, e completariamente os

O igual acontece do grado de insolación, que supera o 50%, tendo como resultado un dos maiores índices para

da segunda.

toda Galicia, tan só superado pola estación de O Corón en Pontevedra.

2.4.8

Temperaturas

A temperatura media anual oscila entre 14°-15°C, cunha amplitude térmica media que non excede dos 14°C,
debido á baixa altitude da zona e ó efecto atemperador da mar.
A bondade destas temperaturas pódese cotexar cos dás totais ó ano de xeada, que suman un total de 8.
2.4.9

Precipitacións

As precipitacións son abundantes, cunha media de 1.500 mm anuais., que se reparte anuais, que se reparten
de forma irregular ó longo de todo o ano, cun mínimo en verano e un máximo en Outono-Inverno.
Os días totais de choiva ó ano se corresponde cunha terceira parte deste, concretamente con 134 días, o
que supón que dúas terceiras partes do ano non chove en todo o día.
2.4.10

Vento

No Concello de Tui predominan os ventos de compoñente W-SW, que aportan nubosidade e precipitacións
abundantes con temperaturas suaves. En menor intensidade preséntanse os ventos de compoñente N – NE.
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2.5.4
2.5

ESTUDIO DA VEXETACIÓN

O estudio da vexetación realizarse desde dous puntos de vista, a vexetación potencial, a autóctona que de
forma natural debería de atoparse no entorno de Tui e a vexetación actual, non contemplando os elementos
vexetais ornamentais.
2.5.1

En determinadas zonas da área de estudio con especiais características biofísicas como é o caso das ribeiras
fluviais, a vexetación presente responde a outra tipoloxía de vexetación potencial, a denominada azonal.
Así, nas ribeiras de augas continentais e a súa zona de influencia, a vexetación potencial está representada pola
subasociación Alnetosum glutinosae, caracterizada pola presencia dos alisos (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix

Rexión bioxeográfico

O encadre bioxeográfico basease na descrición de unidades do territorio a partir da distribución das
especies e das comunidades vexetais. O ámbito, segundo a clasificación de Rivas Martínez (1984),
circunscríbese no seguinte marco:
Rexión corolóxica Eurosiberiana
Subrexión Atlántico-Europea
Subprovincia Cántabro-Atlántica
Sector galaico-Portugués
2.5.2

Vexetación azonal

Bioclimatoloxía e pisos bioclimáticos:

atrocinerea).
2.5.5

Vexetación actual

A vexetación existente no Concello é moi variada, e se tivésemos que dar algunha definición da situación dela,
sería a abundancia das especies vexetais alóctonas, que han ido gañando terreos ás autóctonas.
É habitual a presenza do Piñeiro en zonas como os arredores do Monte Aloia, que precisamente foi repoboada
con este tipo de especie.
A presenza do eucalipto é tamén habitual, como elementos illados ou masas monoespecíficas.
Os árbores de ribeira e frondosas autóctonas quedan relegadas ós ámbitos menos accesibles, ben como as
zonas de ribeira do río Miño, Louro, Seixas etc… así como pequenas sebes de tras de cultivos, xa alonxadas do
casco histórico ou ben como elementos illados.

Correspondese ca Serie ColinaGalaico-Portuguesa Acidófila do Carballo (Quercus robur), tamén denominada
como Rusco Aculeati-Querceto roboris sigmetum

2.5.6

Listado de especies autóctonas existentes no entorno de Tui

As especies vexetais autóctonas se localizan especialmente na zona de ribeira de Tui, lugar onde o grado de
naturalidade é maior.
2.5.3

Vexetación potencial.

A definida serie

Rusco Aculeati-Querceto roboris sigmetum, se corresponde, na súa etapa madura, cunha

Especies arbóreas


Quercus robur



Quercus petrae



Alnus glutonosa

(Daphne gnidium), madroño (Arbutus unedo), rubia(Rubiaperegrina),durillo(Viburnum tinus), pereira silvestre (Pyrus



Salix atrocinerea

cordata), madreselva(Lonicera periclymenum), sanguiño (Frangula alnus), crataego (Crataegus monogyna),



Betula alba

abeleira(Corylusabelás) e outros.



Betula celtiberica

Na seguinte táboa pódense observar as etapas de regresión e os bioindicadores da serie 8c:Árbore dominante



Populus niigra

robleda densa de carballos (Quercus robur), ó que acompañan algúns meloxos (Quercus pyrenaica),acebos(Ilex
aquifolium), castaños (Castanea sativa), laureis (Laurus nobilis) e alcornoques (Quercus suber).
O sotobosque da carballeira conta cunha vexetación arbustiva formada por rusco (Ruscus aculeatus), torvisco

da serie.

Cabe apuntar que a maior parte da cuberta vexetal presente no ámbito de estudio non se corresponde coa
vexetación potencial, xa que esta sufriu sucesivas transformacións e modificacións ó longo da historia, asociadas
ó fenómeno urbanístico.

Especies arbustivas:







Frangula alnus
Salix aurita
Salix eleagnos
Salix paui
Salix salviifolia
Salix triandra
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2.5.7
2.5.7.1

Patrimonio natural
Catalogo de árbores monumentais

A publicación ‘Árbores Monumentais en el Patrimonio de Galicia’ (Carlos Rodríguez dacal e Jesús Izco, 2003),

Passer domesticus (gorrión común).

Mamíferos


Mus musculus (ratón casero)



Pipistrellus pipistrellus (Murciélago Común)



Rattus norvergicus (rata común).

editado pola Xunta de Galicia, constitúe un catálogo básico que recopila os exemplares emblemáticos de
Galicia.
Existen especies recopiladas en dita publicación para o Concello de Tui, pero non para o ámbito do plan
especial do Casco histórico de Tui.
2.5.7.2

Catálogo de árbores senlleiras.

A flora galega de especial relevancia ven protexida polas Lei 4/1989, de Conservación dos espazos Naturais e da
fauna e Flora silvestres e a Lei 9/2002, de conservación da Natureza,
Con independencia de que exemplares vexetais ou agrupacións destes poidan atoparse integrados nalgunha
figura de pertencente á espazos protexidos, ou se lles poida aplicar algún réxime de protección, como no caso
de Monumento Natural ou Paisaxe protexida, e o abeiro do art.52 da Lei 9/2002, créase o catálogo de ‘Árbores
senlleiras de Galicia’, composto polos exemplares ou formacións con especias valores naturais, culturais,
científicos, didácticos,estéticos ou paisaxísticos, garantindo así a súa conservación.
2.6

FAUNA URBANA

O estudio faunístico que nos atinxe neste traballo, cínguese á fauna denominada urbana. Existen no medio
urbano unha serie de poboacións de animais que conviven, exceptuando os animais domésticos.
As especies detectadas no medio urbano son:
Anfibios e reptís.


Bufo bufo (sapo común)



Podarcis bocagei (lagartixa galega).

Aves:


Falco tinnunculus (cernícalo vulgar)



Columba palumbus (paloma torcaz)



Columba livia (Paloma común)



Tyto alba (lechuza común)



Hirundo rustica (golondrina común)



Delinchon urbica (avión común)



Turdus merula (mirlo común)
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e que cobren boa parte do espazo.
2.7

ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS.

Existen un total de tres espazos naturais, incluídos na Rede Natura 2000 no entorno do casco histórico de Tui. Un

2.7.4

Hábitats protexidos

Dentro do ámbito do plan especial, na zona de protección, determinase unha área onde se describe un dos

deles, o de o Baixo Miño, inclúese no interior do casco histórico.

hábitats definidos no incluídos no anexo I da Directiva 92/43/CEE.
2.7.1

‘Baixo Miño’

91E0*:

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior.

O enclave do casco histórico se atopa localizado no bordo da delimitación do espazo natural denominado

Constitúe ademais un hábitat de tipo prioritario, otorgado ós de maior protección.

‘Baixo Miño’.

Este tipo de hábitat atópase asociado á zona da ribeira do Miño, na zona pertencente á Rede natura 200 e os

Segundo a Lei de Conservación da Natureza 9/2001, este Espazo ostenta as categorías de Zonas de Especial

seus aledaños.

Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).
Integrado ademais da rede galega de espazos naturais, na

Rede Natura 2000, este ámbito recibe a

consideración de Lugar de Interese Comunitaria.
A declaración deste espazo ven motivado pola existencia dunha serie de hábitats denominados de ‘interese
comunitaria’ ou ‘prioritarios’, que os fan merecedores de conservación.
Na súa delimitación, tan so recolle a beira do río Miño dentro do espazo, polo que non se considera de especial
importancia os regos tributarios do río Miño que bordean a cidade histórica de Tui, desde o punto de vista
natural, como sucede noutros casos.
Unha superficie correspondente a 8.312 m2 dos 7,27 Km2 do total da superficie do parque, se atopan incluídos na
delimitación do casco hist´oco, en concreto da área de respeto.
Esta superficie comprende s teros situados a carón do paseo fluvial, desde a zona do embarcadeiro ata case
chegar á desembocadura do río Seixal.
2.7.2

‘Monte Aloia’

O Monte Aloia atópase a unha distancia de aproximadamente 500 metros.
Constitúe un dos seis Parque naturais declarados de Galicia, e ostenta o privilexio de ser o primeiro de Galicia,
segundo o Real Decreto 3160/1978, de decembro de 1.978.
A importancia deste parque neste estudio é a alta afluencia de turismo, por ter un marcado carácter recreativo,
xa que conta con numerosas infraestruturas como merendeiros, sendas e rutas, miradoiros e demais. Cabe
destacar a gran afluencia ó parque, que conta anualmente cuns 120.000 visitantes.
2.7.3

Gándaras de Budiño:

Zona chaira aluvial e pantanosa próxima ao río Louro, afluente do río Miño, no extremo sudoeste galego. Esta
área, delimitada polas alturas da serra do Galiñeiro polo oeste e polos outeiros graníticos do Porriño polo leste,
experimenta asolagamentos parciais en épocas de enchentes, aínda que a hidromorfa propia dos terreos, con
representacións de turbeiras e brañas, implica un estancamento da auga nalgunhas áreas formando lagoas de
pouca profundidade.Existen importantes formacións de bosques de ribeira, nalgúns puntos moi ben conservados
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Desde a ponte internacional é visible a cidade de Tui, aínda que cabe destacar que tan só no sentido
2.8

ESTUDIO DA PAISAXE

2.8.1

Portugal-España, atopándose ditas vistas limitadas pola propia velocidade do coche, que xunto ca
conformación da ponte, con celdas metálicas, limita a visibilidade.

A paisaxe en Tui. A paisaxe urbana.

A paisaxe urbana ten que ser entendida como un concepto diferenciador da paisaxe integrado na natureza.
Existen múltiples referencias ó que debe ser entendido como tal, desde a diferenciación de escenarios,

Roteiros peonís e a bicicleta


Ponte internacional de Tui:

instrumento o cal utiliza técnicas puramente escenográficas, pero que non ofrece unha visión global que permita

A ponte internacional, de escaso tránsito actualmente, está dotada de pasarelas adicionais utilizadas a

entender a organización paisaxística.

pe ou por bicicletas, por usuarios xeralmente locais (footing, paseo…). As vistas son mais perceptibles a
pe ou en bicicleta que en coche, evidentemente polas propias estrutura metálica da ponte, que a

Outras vertentes incorporan a diferenciación en áreas homoxéneas, segundo as tipoloxías construtivas, o grado

maiores velocidades dificulta a visibilidade de Tui. Non se considerará á hora de realizalo estudo da

de conservación dos inmobles, a época de desenvolvemento da cidade (practicamente o mais esencial, xa que

paisaxe.

define de forma importante a estrutura organizativa dela), etc… pero tampouco resulta unha forma adecuada
para entendela paisaxe urbana.



Paseo fluvial.

No presente documento optase por escoller un método mais práctico, que defina por unha parte áreas

Constitúe un dos principais puntos de espallamento de Tui. De recente creación, dito espazo discorre a

significativas da cidade, o que conformarían en escenarios naturais as concas visuais, completando a definición

beira do Miño, entre as antergas murallas e o propio río. A diferenza de cotas entre o paseo e a cidade

destes mediante os recorridos e puntos de referencia ou de vista mais singulares.

de Tui, proporciona un das perspectivas mais rechamantes da que se poden dar nas cercanías de Tui. O

No caso específico de Tui, e como solo acontecer en calquercentro histórico, a paisaxe limítase ás percepción

aspecto aterrazado, as vistas sobre a catedral… son característicos da fachada sur-este de Tui.

realizadas sobre as rúas, as estruturas medievais así o limitan, sendo relegados a puntos rúas ou lugares moi

Esta fachada constitúe unha das zonas mais sensibles, tanto pola perceptibilidade, dado o sistema de

singulares e ben definidos, aqueles sobre os cales se poden desenvolver os estudos da paisaxe.

socalcos, como polas propias posibilidades de ordenación que alberga. Existen polo tanto numerosos

No caso de Tui, como herdanza de cidade amurallada, serán mais significativos as visuais que se poden
desenvolver desde os bordes perimetrais dela. Serán ademais de significativos os que realmente pódanse

vista desde o río.
Esta fachada ven definida polos seguintes elementos:

estudar.
2.8.2

Puntos de observación e definición de fachadas

Roteiros en coche


espazos baleiros, tanto soares como axardinamentos, que poderían transformar de forma importante a

Autovía A-55:

-

A Catedral

-

Patios traseiros

-

Estrutura muralla anterga

-

Cubertas de tella e fachadas de cores brancas e de pedra alternas, superpostas en altura.

Dita estrada recorre o borde Oeste. Dada a distancia á que se atopa o trazado, a velocidade media dos
vehículos e a vexetación circundante (potentes masas de piñeiros), non se considerará a hora de facelo
estudo


Estrada nacional N-551.
A estrada Nacional é realmente importante, xa que aínda que se ten utilizado dunha forma mais local
desde a existencia da estrada A-55, circunda o borde oeste do ámbito definido como área de respeto,
desde a Rúa Rosa baamonde ata a rúa do Penedo.
O seu trazado, ten especial relevancia entre a rúa Obispo Salvado, zona límite da definición do ámbito
antes definido, a través da cal é unicamente perceptible as fachadas que dan luz a esta rúa, dado o
estreitamento dela. A altura da rúa do Piñeiro, a marxe excluída do ámbito PEPCHA, queda sen
edificacións, abríndose ás vistas ó val. A partir deste punto é mais perceptible a súa
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Parque urbano Alameda,
Espazo libre por definición en Tui, conforma un recorrido no que a paisaxe conforma o principal obxetivo
do espectador.
Cun recorrido de escasos 200 metros, comunica, a través dun trazado de forte pendente, o paseo de A



Paseo da Corredoira e avenida de Calvo Sotelo:

corredoira (un dos mais transitados, co convento de Santo Domingo).

Constitúe un dos principais lugares de paseo localizados no mesmo casco histórico de Tui.

-

Ribeira do río Miño

A amplitude dos seus espazos, cun ancho de vía de mais de 20 metros no seu trazado (conformaba o

-

Convento de Santo Domingo

recorrido da anterga nacional N-551), permite a contemplación da fachada oeste de Tui.

-

Espazos libre (Alameda)

A alta transitabilidade desta rúa, tanto polos locais como visitantes, fan desta rúa un lugar de especial
tratamento no estudio e posterior ordenación.
-

Importante número de bens catalogados

-

Arbores e arboredos de especial relevancia

-

Vistas ó río Miño.

-

Aptitude do casco histórico fronte a cidade intramuros.
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Convento de santo Domingo.
Lugar que se atopa illado, pero de vital importancia tanto histórica como turística. Constitúe unha moi
pequena estancia, de ademais escasa visibilidade, pero dunha importancia histórica e turística que non

Miradoiros e fitos de interese paisaxístico


ofrece lugar a dubidas.

Monte Aloia:
O principal Mirador do Monte Aloia, ofrece unhas vistas espectaculares sobre o río Miño e as poboacións

-

Convento e xardíns de Santo Domingo

de Tui e de forma menos perceptible, Valença,

-

Ribeira do Miño

A distancia entre os dous puntos e a dependencia da climatoloxía, dificultan enormemente a
percepción das vistas da cidade polo que non serán consideradas no estudo da paisaxe, o realizarse
sobre un tema de tanta definición como é a paisaxe urbana.



Valença do Miño: dada a importancia turística desta poboación, cabe destacar o bordo perimetral
amurallado de Valença no seu extremo norte como un dos principais puntos de observación. Os
principais aspectos a destacar neste punto de observación son:
-

A vexetación arbórea de ribeira.

-

Catedral

-

Novas edificacións fora da área de respeto (a cidade moderna).

-

Embarcadoiro e Parador de Tui.
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2.8.3

Definición das áreas de percepción.

Establecendo os anteriores puntos de vista, se definen unha serie de áreas homoxéneas de percepción. Gráfase
a continuación mediante áreas raiadas, para o cal serán valoradas en función a capacidade de visibilidade,
percepción de elementos singulares, etc… como cuestións de calidade da paisaxe percibida, e ademais
suxeitas a o termo de ‘fraxilidade’, entendido como grado de susceptibilidade destas vistas as determinacións
derivadas da ordenación.
Ademais será importante o estudio das ‘zonas de solape’, é dicir aqueles puntos onde varias concas visuais
superponse, dando lugar a ámbitos de maior visibilidade.
Poderíanse igualmente computar as denominadas ‘zonas de sombra’, dado o grao de estudio, pero ditos
ámbitos quedan relegados ós espazos interiores non visibles desde as rúas, xeralmente privados e carentes de
importancia.
Polo tanto establécense a continuación as seguintes áreas, grafadas no plano adxunto:
-

Estrada nacional N-551

-

Paseo fluvial

-

Paseo da Corredoira

-

Parque urbano de A Alameda

-

Convento de Santo Domingo

-

Valença do Miño
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2.8.4

Parámetros de valoración da paisaxe.

2.8.4.1

Determinación da calidade da paisaxe.

O mérito de conservación defínese a través da calidade intrínseca dunha paisaxe, é dicir, dos
compoñentes que constitúen á paisaxe. Empregáronse os seguintes parámetros:


Existencia de elementos intrínsecos de especial valor e bens patrimoniais: Considerando que a súa
existencia incrementa o valor da paisaxe.



Proximidade a impactos visuais: medianeiras, tipoloxías construtivas non tradicionais, elevado
número de prantas, inmobles en estado ruinoso, etc… deterioran a calidade da paisaxe.



Diversidade: Debido a maior número de usos, pero armonizados entre sí, alternancia de zonas
verdes e espazos edificados harmónicos existentes no medio, unha maior variabilidade crea unha
paisaxe de maior beleza e valor.

2.8.4.2

CALIDAD = (Naturalidade x 0,3) + (Valor ecolóxica x 0,3) + (Diversidade x 0,1) +
(Impactos visuais x 0,1) + (Elementos patrimoniais x 0,2)

Inventario de zonas con fraxilidade ambiental.

Os parámetros escollidos para a valoración da fraxilidade da paisaxe, son os seguintes:


Visibilidade: Considéranse mais susceptibles aquelas áreas facilmente visibles desde as principais
carreteiras, vías de comunicación, núcleos de poboación, fitos monumentais ou históricos. Estas
áreas serán as comprendidas nas zonas de solape definidas nas distintas áreas de percepción.



Orientación: Dependendo da exposición, defínense como zonas mais fráxiles aquelas localizadas
na solaina, mentres que na umbra o efecto contraluz e a escasa iluminación dificultan a visión
destas áreas.



Espazos baleiros: A maior presenza de ditos ámbitos, ca condición de solar, serán mais susceptibles
de sufrir agresións na paisaxe, polo que deberán ser identificados para ser posteriormente, na fase
de ordenación tidos en conta, para evitar ditos danos o no seu caso minimizalos impactos.



Elementos non tradicionais: A presenza dos elementos non tradicionais confire os espazos dos casco
históricos unha discordancia que goza dun importantísimo efecto na paisaxe urbana, o considerarse
estes elementos diferenciadores, aspectos rechamantes. A propia constitución (importantes
volumes, alturas, cores, etc…), axudan a desviar a atención a eles, fronte os elementos tradicionais
existentes, que se repiten como patróns e rutinas.

2.8.4.3

Fichas descritivas das paisaxes

Continuación resúmese nun cadro as valoracións de cada un das áreas homoxéneas e as súas fachadas,
categorizado en función da calidade e da fraxilidade da paisaxe asignadas a elas, un grado na interpretación
da ordenación a realizar.
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TOTAL VALOR PAISAXE

TOTAL FRAXILIDADE

Abondancia
nos
espazos
baleiros de edificación

Orientación

Visibilidade

TOTAL CALIDADE

Abondancia de elementos non
tradicionais

FRAXILIDADE

Diversidade de elementos

Impactos viasuais

Presenza
de
elementos
tradicionais de especial valor

CALIDADE DA PAISAXE

Estrada nacional N-551

Sur-Oeste

Media

Alta

Baixa

Media

Baixa

Alta

Moi Alta

Media

Media

Media

Peonil/Bicicleta

Paseo fluvial

Sur-Este

Moi alta

Alta

Moi alta

Moi Alta

Moi Alta

Moi Alta

Moi Alta

Baixa

Moi Alta

Moi Alta

Coche/Peonil/Bicicleta

Paseo da Corredoira

Oeste

Moi Alta

Baixa

Moi alta

Moi Alta

Media

Alta

Baixa

Baixa

Media

Alta

Peonil/Bicicleta

Parque urbano de A Alameda

Norte

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Baixa

Alta

Alta

Alta

Alta

Peonil/Bicicleta

Convento de Santo Domingo

Norte

Media

Baixa

Alta

Alta

Alta

Baixa

Media

Baixa

Media

Alta

Fito paisaxístico

Áreas homoxenéas

Fachada

Poboación

Valença do Miño

Sur

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Baixa

TOTAL FRAXILIDADE

Abondancia nos espazos
baleiros de edificación

Orientación

Visibilidade

TOTAL CALIDADE

Impactos viasuais
Media

TOTAL VALOR PAISAXE

Coche

Abondancia de elementos
non tradicionais

Fachada

Diversidade de elementos

Áreas homoxenéas

Presenza
de
elementos
tradicionais
de
especial
valor

Tipo de roteiro

Alta

Estudo de

Alta

sostibilidade ambiental
Páxina 21

Plan Especial de Protección do

tea

Conxunto Histórico de Tui (PEPCHA)

planes y proyectos

2.8.5

Conclusións

Como principais conclusións expoñemos que:
1.

Establécense, derivados do estudo das perspectivas e paisaxe realizadas, que os bordos ou fachadas
de maior interese son a fachada Sur e Este, seguida da Oeste e Norte.

2.

Ademais a maior fraxilidade determinase cos bordos norte e Sur-Este, coincidentes cos bacíos urbanos
que albergan polígonos de solo urbano non consolidado. A ordenación detallada destes ámbitos
supón unha maior incidencia no territorio, sobre todo se esta se compara cos criterios de ordenación
mais restritivos no solo urbano consolidado. Pero a incidencia tamén ven dada pola fácil percepción
destas áreas.

3.

Incorpóranse igualmente un plano de superposicións, onde pódese establecer como a fachadas
mais perceptibles desde os puntos e roteiros considerados se corresponden con área parciais situadas
nas fachadas sur e norte, e a fachada Este.
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3. CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN E AS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS
3.1
3.1.1

CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN
A Poboación

O Concello de Tui concentra no seu territorio 12 parroquias e 155 entidades singulares recoñecidas segundo o
INE.
A evolución da poboación no último século foi positiva, incrementándose un 64% no período total do ano.
No ano 2010, a poboación oficial do termo municipal de Tui ascende a 17.306 habitantes, é dicir, o 1,8% do
total da poboación da Provincia de Pontevedra e o 35% da poboación asentada na Comarca do Baixo
Miño, o que reflexa o valor relativo na súa área mais interior de influencia.
3.1.2

Pirámide poboacional

Como é habitual en Galicia, pola baixa taxa de natalidade, a pirámide poboacional tende a aumentar na
parte central, dado aumento de esperanza de vida e descenso dos incrementos poboacionais.

Poboación (Padrón)
Poboación total

Total
17.306

Homes
8.307

Mulleres
8.999

de 0 a 15 anos

2.703

1.364

1.339

de 16 a 64 anos

11.481

5.676

5.805

3.122

1.267

1.855

de 65 e máis anos
Poboación
estranxeira

892

508

384

Idade media

41,6

40,1

43
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3.1.3

Distribución da poboación no territorio.

3.1.5

Poboación activa

A poboación concentrase principalmente na zona urbana de Tui, que alberga o 35% da poboación no casco

Existe unha baixa taxa de paro, segundo os datos reflectidos polo INE para o ano 2.010. Os últimos

urbano, existindo case 40 entidades cunha poboación superior ós cen habitantes, o que da idea da

acontecementos económicos fan sen dúbida pensar que os datos actuais non son tantos como os reflexados

importancia relativa no medio rural.

nas estatísticas. A taxa feminina de paro é polo habitual superior á masculina.
O paro rexistrado acentúase nos estratos de maior idade da poboación, mentres que por sectores, é o sector

A distribución da poboación dentro do solo urbano é desigual, incrementándose as diferenzas entre os novos
ámbitos de desenvolvemento cara o suroeste e noroeste, fronte ó casco histórico.

Paro rexistrado

Total

Homes

Mulleres

Período

Fonte

Por idade

Dentro do casco histórico diferéncianse varias zonas, segundo o número de efectivos poboacionais:


A Zona 1 do PEPCHA: San Bartolomé, Santo Domingo e a propia zona centro, cun importante peso
poboacional, tanto pola extensión que ocupa como pola proporción de vivendas relativas



Zona de respeto na parte periférica situado ó Oeste, intermedia á zona de crecemento (Martínez
Padín, Corredoira).



Os barrios periféricos de O Arrabal e Remuíños, ámbitos mais reducidos e alonxados, de carácter
histórico e escaso movemento, de menor integración aínda que de importancia poboacional dado o
carácter destes asentamentos.

3.1.4

servizos a que aglutina case a terceira parte do desemprego.

Total
menores de 25 anos
outras idades

1.790
217
1.574

813
125
688

977
92
885

2010
2010
2010

CT
CT
CT

47
370
306
849

22
201
281
250

25
170
25
599

2010
2010
2010
2010

CT
CT
CT
CT

218

60

158

2010

CT

Por sectores de actividade
Agricultura
Industria
Construción
Servizos
Sen emprego
anterior

Indicadores demográficos

Estes parámetros amosan unhas tendencias mais positivas (en cor verde) que a media comarcal, e por
suposto a media galega, pero que non deixan de ser valores moi inferiores ós necesarios para evitalo
envellecemento do municipio.
Indicadores demográficos

Comarcal

Municipal

Taxa bruta de natalidade (o/oo)

8,3

Taxa bruta de mortalidade (o/oo)

8,3

8

101,6

91,7

Índice de envellecemento
Idade media á maternidade

10

31,1

30,6

Número medio de fillos por muller

1,1

1,3

Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)

3,6

3,9
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3.1.6

traballadores:

Ocupación por actividade.

Nº de asalariados
Sen asalariados
De 1 a 2 asalariados
De 3 a 5 asalariados
De 6 a 9 asalariados
De 10 a 19 asalariados
De 20 a 49 asalariados
De 50 a 99 asalariados
De 100 a 249 asalariados

Dos datos das afiliacións dedúcese que o groso da poboación empréase no sector secundario, xa que o
terciario sufriu un forte descenso nos últimos anos, aumentado o paro neste sector.

Afiliacións en alta laboral por
sectores
Agricultura e pesca

Dato

Industria

1.343

Construción

111

828

Servizos

3.707

Período
2010/Decembro
2010/Decembro
2010/Decembro
2010/Decembro

Fonte
SS

Nº de empresas
859
335
162
60
52
30
3
3

Data
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Fonte
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE
IGE

SS
SS
SS

3.2.1

Sector primario

Representase maioritariamente a través da agricultura, sendo a gandería unha actividade relegada ó factor
do autoconsumo.
A agricultura xira en torno a dous sectores primordiais, as explotacións forestais e as

3.2

explotacións vitivinícolas.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

O sector forestal está asociado a industrias de transformación da madeira de especies de repoboación,

A estrutura económica de Tui ven dado por varios factores:

principalmente o Pinus pinaster e o Eucalyptus globulus.

1.

A influencia da área industrial formada por Vigo e Porriño.

2.

A entidade de Tui como cidade comercial e de servizos

3.

A importancia de empresas e Tui adicadas ó sector secundario.

En canto ás explotacións vitivinícolas cultivan as variedades acollidas á Denominación de Orixe Controlada
Rías Baixas.

Do primeiro dos factores extraese como conclusión que existe unha forte mobilidade de empadroados en Tui
que se desprazan á areas cércanas a traballar.

Existen igualmente o desenvolvemento dunha actividade hortícola, enfocado ó autoconsumo, as veces en
maiores superficies dedicados á comercialización, principalmente de froitas.

Da segunda condición, que é a que está a sufrir maiores cambios, está formado polo numeroso e variado
comercio minorista, determinada pola importante función comercial-administrativa do núcleo urbano de Tui,
que é a que neste plan imos a tratar mais fondamente. Do total do concello, pódese ver no cadro adxunto un
importante número de empresas adicadas a este sector, pero cabe destacar que a meirande parte delas

3.2.2

Sector secundario

O primeiro en importancia é o sector da construción, cun total de 171 empresas.

atópanse no entorno do solo urbano.

A segunda rama é a das industrias manufactureiras con 61 empresas censadas,

Da terceira destacamos a gran cantidade de empresas dedicadas á extracción e transformación primeira

dentro destas empresas hai un importante número que se dedica a fabricar compoñentes de produtos

das materias primas producidas no propio entorno, (metálicos, canteiras e madeiras, ademais das industrias

fabricados noutras empresas do entorno.

de transformación de caucho e materias plásticas, empresas químicas e un subsector da construción

Con 35 empresas a extracción de materias primas, derivados e industria química é a terceira rama; a maioría

bastante desenrolado. Ditos movementos económicos localízanse fóra do casco histórico de Tui.

destas empresas dedícanse á explotación das canteiras de granito.
En canto a industrias de metais e mecánica de precisión

Número de Empresas segundo o sector
Industria

Construción

Servizos

136

363

1.005

contabilízanse 24 empresas cunha importante presenza no municipio de Tui.

3.2.3
O tecido empresarial representase a través das PEMES, existindo poucas empresas de mais de cen

Sector terciario

Historicamente, Tui foi unha cidade adicada ós comercio minorista, dado o punto que ocupa no eixo de paso
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entre España e Portugal.
Non obstante, o crecente grado de converxencia entre ambos países, a xeneralización das grandes
superficies comerciais e, fundamentalmente, as novas vías de entrada, que non cruzan o casco urbano de
Tui, asumiron na crises permanente a este espazo comercial, provocando o peche de numerosos
establecementos.
Dentro do terciario, o subsector do Turismo alcanzou un notable desenrolo, grazas ó río patrimonio histórico e
paisaxístico do municipio aínda nun primeiro momento este turismo tiña coma fins primeiros os comerciais.
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o

4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS SOBRE O MEDIO
4.1

Os catálogos de patrimonio arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico, que serán ampliados
e revisados polo presente documento.

o

OBXETIVOS DERIVADOS DAS DETERMINACIÓN INCLUÍDAS NO PXOM

A delimitación do Camiño de Santiago, o Camiño Portugués.

No Plan Xeral de Ordenación Municipal atopamos as seguintes determinacións que se deberán ter en conta
para a redacción do Plan especial de protección do Conxunto Histórico-Artístico de Tui.
Na normativa temos as seguintes determinacións, de aplicación no ámbito PEPCHA:


A cualificación do Solo, o que determinará determina Os Usos Globais:



Tipos de Usos nos Solos Urbanos.




4.2

OBXETIVOS ESPECÍFICOS DO PEPCHA.

Cabe salientar entre os obxectivos concretos que integran o Plan, os seguintes:


Identificación dos elementos que se incorporan o catálogo coas determinacións de eliminación de
plantas engadidas, corrección das tipoloxías de cubertas que alteran a configuración orixinal e outras
actuacións coma composición de fachadas.

Identifícanse os Usos Incompatibles no Solo Urbano



Consolidación dos espacios baleiros debido a ruína das edificacións.

Determina o ámbito dos distintos Plans Especiais, entre eles o PEPCHA, fixando para este o obxectivo



Identificación de soares vacantes non edificados susceptibles de albergar novas edificacións.

de proporcionar unhas directrices de actuación para mellora-la imaxe urbana de áreas ou zonas da



Identificación de espacios baleiros que non deben ser edificados pola súa condición de hortas,
patios, xardíns e sitios históricos.



Identificación dos volumes que deben quedar fora de ordenación para a renovación do parque
urbano.



Identificación dos espazos e edificacións que deben incorporarse o patrimonio público.

cál a súa articulación co resto do solo urbano faise necesaria.


Recollerase o requirido para a Ordenanza nº6 do solo Urbano (que define e regula o casco histórico
de Tui).



Integrarase no documento as determinacións impostas pola delimitación dos distintos distritos.

Establécense unha serie de condicionantes, segundo a Lei 9/2002, sobre tramitación, concesión de licencias e
outros condicionantes (aliñacións, rasantes, etc…).
De maior relevancia se consideran os aspectos recollidos no apartado de usos e grados de protección, onde
se esixe ó PEPCHA as seguintes cuestións:


A realización dun estudio arqueo-histórico de conxunto para a totalidade do B.I.C. que oriente a
redacción do planeamento especial, a graduación das cautelas e a tipificación das actuacións
arqueolóxicas necesarias para desenvolver a zonificación de áreas de fertilidade.



A consideración das actuacións arqueolóxicas no procedemento de concesión de licenza
urbanísticas, especialmente importante polo carácter de acto regrado deste procedemento, e con
obxecto de acadar un documento urbanístico que proporcione seguridade xurídica, axilidade e
eficacia. Dada a especificidade do patrimonio arqueolóxico, e necesario ter en conta o disposto
polo Decreto 199/1997, do 10 de Xulio, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade
Autónoma de Galicia.



Sobre o Patrimonio Cultural, defínense unha serie de obxetivos de tipo xeral, sobre as distintas
categorías de patrimonio:
o

Definición dos BIC:Conxunto Histórico da Cidade de Tui, declarada conxunto histórico polo
Decreto 2286/1997 de 19 de agosto, A Catedral da Nosa Señora da Asunción, declara
Monumento polo Decreto de 03/06/1931 e a Igrexa de San Domingos de Tui, declarada
Monumento polo Decreto de 3/06/1931.
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5.2

Situación co planeamento proposto no presente documento

5. AVALIACIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL SEN PLANEAMENTO E DA PROPOSTA DE ORDENACIÓN

Plantéxase a aplicación dun Plan especial no conxunto, que permita o desenvolvemento do casco histórico e

5.1

A alternativa proposta pretendería ter en conta tódalas variables para a protección dos valores patrimoniais:

Situación sen planeamento

A situación sen planeamento, tamén denominada alternativa 0, basease na non execución do PEPCHA. Isto
nos levaría a estar suxeitos soamente a regulación do Decreto 2286/1967 de declaración da cidade de Tui
como conxunto histórico e a do PXOM aprobado, isto suporía:

da súa área de respeto

bens inmobles, valores arqueolóxicos, valores culturais, cun enfoque que permita o desenrolo das actividades
económicas compatibles cos valores obxecto da protección que permita fixar a poboación.
Deste xeito ten que configurar un escenario que permita desfrutar da cidade histórica de Tui tanto os
habitantes coma os foráneos, compatibilizando as actividades do turismo co uso residencial e as actividades,
comercial, hostaleiro, ocio, administrativo, cultural e relixioso, así coma as actividades tradicionais artesanais.

Non se permitirían edificacións de nova planta mentres non se redacte o Plan Especial.
Ademais de afectar a propiedade privada limita a execución de novas edificacións dotacionais de uso
público.

Non se permitiría incrementos dos volumes actualmente existentes mentres non se aprobe definitivamente o
Plan Especial.
Igual que o anterior limita a ampliación dos edificios públicos existentes, colexios, centros de saúde, etc…

Permítese a reforma, rehabilitación e consolidación das edificacións existentes, seguindo criterios de
conservación e adecuación ás tipoloxías destas zonas.
Dada a complexidade da zona, precísase dun estudo rigoroso co fin de non desvirtuar a tipoloxía da zona.
Hai zonas de cidade moderna que compre identificar.

Permítense os usos de vivenda e compatibles coa mesma, manténdose os existentes.
Precísase dunha regulación detallada dos usos co fin de aseguralo desenvolvemento socioeconómico.

A concesión de licenza precisará autorización da Consellería de Cultura.
Tódolos rótulos, placas ou anuncios quedan prohibidos, soamente se permitirán excepcionalmente e previa
aprobación do deseño e texto pola Comisión Provincial do Patrimonio.
O no estar regrado supón unha lentitude administrativa na resolución das licencias municipais o depender da
administración autonómica.
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6. VARIABLES AMBIENTAIS CONSIDERADAS NO ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE
6.1

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES AMBIENTAIS SUSCEPTIBLES DE SOFRIR IMPACTOS DERIVADAS DAS
DETERMINACIÓNS URBANÍSTICAS.

Polo tanto avariase a eficiencia o aforro, a reciclaxe e o tratamento de residuos na execución das redes, na
determinación da sostibilidade desta variable.
6.1.7

Vexetación e Natureza

O casco histórico de Tui, implantado nun entorno natural excepcional, obriga á consideración na ordenación do
6.1.1

Paisaxístico.

A percepción do casco histórico e o seu entorno, constitúen aspectos esenciais na protección do patrimonio. A

mantemento e conservación destes espazos únicos, a detección de posibles problemas que poidan afectar o
seu desenvolvemento ou conservación.

clasificación e categorización da paisaxe, en consonancia ca ordenación proposta no presente Plan, dará
como resultado un efecto sobre a paisaxe, que tratará como mínimo de minimizalos impactos ou ben contribuír á
mellora da compoñente paisaxística.
6.1.2

Consumo do solo (urbanístico).

A ordenación proposta, terá a consecuencia de definir os espazos baleiros de edificación e os que deban de ser
recollidos dentro de soares, definindo para cada ámbito tres aspectos: cualificación zonal, cualificación por
parcela e alzados normativos.Polo tanto a ordenación tradúcese nun consumo de solo.
Este consumo é menos ‘agresivo’ que os propostos noutros tipos de ordenación, como o planeamento xeral,
onde se definen ámbitos de solos urbanizables ou urbanos non consolidados, que supoñen unha maior
transformación que os propostos no presente Plan, sobre o solo urbano consolidado.
6.1.3

Patrimonio.

A conservación e posta en valor dos bens patrimoniais incluídos no PEPCHA constitúen o obxecto prioritario e a
estratexia básica na redacción do presente documento de planeamento.
6.1.4

Infraestruturas.

O casco histórico tense que tratar non como unha illa en sí, senón como un valor emerxido na matriz urbana de
Tui, unha cidade de fortes perspectivas e crecemento sólido e sostido, polo que as infraestruturas necesarias para
axudar este pulo teñen que ser consideradas dentro da ordenación espacial contempladas no Plan especial.
6.1.5

Mobilidade.

Nun entorno de casco histórico, cunha estrutura antiga e non adaptada as necesidades actuais de movemento
e fluxos de persoas e transportes, os estudos de mobilidade son un principio básico e necesario para poder
acadar unha ordenación axeitada e útil, principalmente na posta en práctica do Plan.
6.1.6

Recursos hídricos

O cálculo derivado da nova ordenación no casco, integrado no Plan Xeral de Ordenación Municipal, leva
consigo unha estimación da posibilidades de incrementos no consumos dos bens hídricos, así como no
tratamento das augas residuais xeneradas a partir deste consumos.
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6.2

Elementos ambientais

EFECTOS SOBRE AS VARIABLES AMBIENTAIS E ÁREA DE INFLUENCIA

O Plan Especial incide dentro do ámbito delimitado sobre o seu conxunto, nos bens públicos e a nivel individual

(elementos estratéxicos)

Ámbito

Efectos

de

aplicación do planeamento

da

Protección dos xardín históricos vencellados á elementos

Especial ten un ámbito de incidencia maior que o ámbito do Plan Especial, que afectaría o solo urbano.

patrimoniais de interese.

Polo tanto a avaliación dos posibles efectos ambientais realizase en dous ámbitos: o ámbito do Plan especial
Socio-económico

(PEPCHA) e o Medio urbano de Tui.

Ámbito

Efectos

ambientais

previsibles

de

aplicación do planeamento

como

consecuencia

urbano

urbanas
Mantemento de usos tradicionais e preexistentes

Infraestruturas

PEPCHA

Tratamento de bordes da cidade

Soterramento de instalacións aéreas.
Mellora e dotación de servizos

Mobilidade

Conservación e mellora das vistas panorámicas da cidade.
PEPCHA

Reparto de dotacións e equipamentos entre as distintas áreas

Regulación das actividades económicas no ámbito

influencia
PEPCHA

Medio

da

Recuperación das fachadas exteriores

Urbanístico

consecuencia

Catalogación de especies arbóreas singulares

no territorio. Poderíamos polo tanto definir que desde a perspectiva socioeconómica o desenvolvemento do Plan

Paisaxístico

como

autóctonas e humidais.

Non obstante certos aspectos de ordenación, poderíanse considerar de tipo estratéxico, e ter un alcance maior

(elementos estratéxicos)

previsibles

influencia

na propiedade privada.

Elementos ambientais

ambientais

PEPCHA

Regulación de accesos no interior do casco histórico
Ordenación do tráfico e gradación dos distintos tipos de

Restruturación de espazos baleiros

Peonización e humanización de ámbitos

Tratamento de fachadas interiores

Implementación de sistema de mobilidade alternativos

Regulación dos usos.
Regulación de elementos fora de ordenación
Tratamento dos volumes de baixocubertas
Resolución de Medianeiras.
Regulación dos espazos públicos e privados
Regulación

de

ordenanzas

acordes

coa

tipoloxía

arquitectónica e histórica existente.
Patrimonio

PEPCHA

Inventario dos bens patrimoniais
Posta en valor dos bens e gradación da protección.
Regulación das actuacións arqueolóxicas.
Interpretación da cidade intramuros e extramuros no contesto
actual.

Vexetación Natureza

PEPCHA

Protección das masas de ribeira, as

masas de frondosas
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instrumento de plan, depurar as súas deficiencias.
6.3
6.3.1

ESTUDIO DA SOSTIBILIDADE DAS VARIABLES AMBIENTAIS SEGUNDO A ORDEACIÓN PROPOSTA

O espazo de menor fraxilidade, xunto ca fachada norte, prevalece neste plano a Aplicación da Ordenanza
EXTRAMUROS OESTE e A CORREDERA, perimetralmente pechase pola Ordenanza de CORREDERA.

Xustificación da sostibilidade ambiental do paisaxe

Realizase no presente estudio unha avaliación da paisaxe urbana, entendida como áreas perceptibles, segundo
as fachadas que se poden observar desde os distintos puntos de vista considerados, que neste caso foron os
principais roteiros como puntos de observación dinámicos e os fitos paisaxísticos mais relevantes como os
estáticos.

6.3.2

Xustificación da sostibilidade ambiental da ordenación urbanística

Os obxetivos racionais de conservación e mantemento das estruturas urbanas existentes, aplicando so novas
aperturas de espazos e viais naqueles ámbitos non consolidados, define unha proposta moi conservacionista na
ordenación integrada no Plan Especial.

Deles obtense unha definición dos espazos mais visibles, de maior calidade e fraxilidade, establecendo
gradacións ó respecto. Da combinación destes dous factores obtense a diferenciación e valoración das
unidades da paisaxe en cinco grados: moi baixa, baixa, media, alta e moi alta.
Área homoxénea

Fachada percibida

Valoración

Estrada nacional N-551

Sur-Oeste

Media

Paseo fluvial

Sur-Este

Moi Alta

Paseo da Corredoira

Oeste

Parque urbano de A Alameda

Ordenanzas reguladoras por zonas:
Definen as condicións de ordenación por áreas homoxéneas (barrios) en canto a tipoloxía arquitectónica e
configuración urbanística, identificándose as seguintes ordenanzas e os seus obxetivos específicos:
1.

INTRAMUROS: Definido polo interior da antiga muralla medieval.
a.

determinación dos espazos baleiros

Alta

b.

Recuperación das cubertas orixinais.

Norte

Alta

c.

Creación de novos espazos públicos e recuperación de elementos singulares.

Convento de Santo Domingo

Norte

Alta

Valença do Miño

Sur

Alta

2.

EXTRAMUROS NORTE: Comprende o bordo norte.

O tratarse dun plan especial dun casco histórico de tal valor, as gradacións acadadas son especialmente altas.
A zona de maior sensibilidade será a bordo fluvial, onde a ordenación realizarase cos obxetivos prioritarios de tipo
conservativo.
Polo tanto no concernente á ordenación, estudase fachada a fachada a integración dos aspectos de maior
fraxilidade e calidade nas ordenanzas a aplicar.

a.

Liberación das edificacións nas proximidades da muralla moderna, zona de Coengo Valiño.

b.

Consolidación da rúa Bispo Lago,

c.

Operacións de reforma interior nas fincas comprendidas entre a Travesía de Santo Domingo, San
Francisco, Bispo Lago e Antero Rubín.

3.

EXTRAMUROS ESTE: Comprende o bordo este e sur.
a.

Completa nalgúns puntos d paseo fluvial a súa ampliación.

b.

Regulación dos uso deste espazo.

INTRAMUROS, que destaca

c.

Tratamento das traseiras das casas

Fachada Sur e Este:

d.

Recuperación da falsa braga

Se ben o perímetro do Plan ten definidos distintos tipos de ordenanzas, a zona interior que ademais acada as
cotas mais altas e visibles desde calquera punto de vista, ten definida unha única ordenanza reguladora, a de

Constitúe unha das fachadas mais características de Tui, recoñecida no documento informativo, a ordenación

4.

EXTRAMUROS OESTE: Comprende o bordo oeste e sur.

encamiñarase ó seu recoñecemento e posterior establecemento de estratexias de recuperación e conservación

a.

Recuperación de espazos históricos: (A finca do gobernador, etc…), e espazos públicos.

deste perfil característico.

b.

Delimitación de ámbitos de reforma interior.

É de aplicación de forma complementaria, no bordo, no senso estricto, a Ordenanza EXTRAMUROS ESTE, onde

5.

A CORREDERA: Perímetro Oeste ubicado entre a cidade nova e a antiga.

realizase un tratamento especial das fachadas traseiras das rúas Cuenca e Antero Rubin, principalmente ós
engadidos levados a cabo (ampliacións, etc…), que se recollen na ordenación por parcela.
Fachada Norte e Oeste:

a.

Corrección de volumes.

b.

Modificación de aliñacións.

De menor perceptibilidade, maior alonxamento e peor conexión ca área denominada ‘INTRAMUROS’,

Esta fachada alberga a transición entre o casco antigo e a nova cidade, configurada mediante o espazo

atopamos:

urbano denominado A Corredoira. Articula o urbanismo da cidade, polo que será un obxectivo obrigado deste

6.

SANTO DOMINGO
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7.

a.

Consolidación do barrio



Espazo público na Muralla no Convento das Clarisas

b.

Corrección de volumes.



Espazo público comprendido na traseira das edificacións da rúa Ordoñez e a muralla.

c.

Medidas correctoras de tipo estético.



Praza do baluarte do olmo



Xardíns de Troncoso

SAN BARTOLOME
a.

8.

Ordenanzas reguladoras por parcela:

Consolidación do barrio

A CORREDERA.

ENSANCHE
a.

Pechalas medianeiras vistas

A existencia puntual de desacertadas ampliacións de prantas, volumes, etc… que veñen a degradar tantos os

b.

Aplicación de medidas correctoras.

elementos edificados como a imaxe das rúas, establecendo novas ordenacións para bens do catálogo e novos
recuamentos.

9. DOTACIONS
10. ESPACIOS LIBRES

EXTRAMUROS OESTE:

Polígonos de reforma interior

Na zona sur a abundancia de elementos patrimoniais de interese limitarán en grande medida as posibilidades

INTRAMUROS: Polígono P-2,: proponse un derrubo das edificacións e un establecemento de novas aliñacións

de edificación neste ámbito.

edificando con dúas alturas segundo a ordenación establecida, creando unha nova zona de espazos libres

EXTRAMUROS NORTE:

EXTRAMUROS OESTE: Plantéxase unha operación de reforma interior Polígono P-1, coa ordenación de edificacións

Neste ámbito descríbense as mais desafortunadas actuacións urbanísticas, polo que a ordenación terá como

pechando en rueiros as zonas de patio e traseiras das rúas Ordóñez e

consecuencia unha intensa reordenación das edificacións en Coengo Valiño, limitando o proceso edificatorio na

Rúa Martínez Patín. Derivado do

desenvolvemento deste polígonos estableceranse un aparcamento, quizais soterrado, cun uso de espazos libres

proximidade da muralla.

na superficie.

Ordenanzas reguladoras por Alzados Normativos

EXTRAMUROS NORTE: Propóñense diversas operacións de reforma interior nas fincas comprendidas entre a

Establécense as seguintes cualificacións:

Travesía de Santo Domingo, San Francisco, Bispo Lago e Antero Rubín


Ca execución do polígono P-3, permitiríase conectar a zona do paseo do Xeneral Mola coa travesía de
San Francisco, a través da continuidade dos espazos públicos obtidos para a creación de zona verde.



O Polígono P-4 dará acceso desde a rúa Bispo Lago á traseira, onde instalarase un aparcamento
subterráneo.



Os polígonosP-4, P-5 (ensanche do acceso desde a Rúa Antero Rubín) e P-6 (corrección da volumetría
das dúas edificacións), teñen como obxetivo a recuperación dunha área moi perxudicada desde o
punto de vista do desenvolvmento urbanístico sostible.



VOLUME EN ORDENACIÓN



VOLUME FORA DE ORDENACIÓN



VOLUME NOVO



VOLUME EN REPOSICIÓN



PECHES DE XARDÍNS



CUBERTA EN ORDENACIÓN



CUBERTA FUERA DE ORDENACIÓN

Creación de equipamentos


Polígono P-4: Propón a creación dun aparcadoiro subterráneo baixo a pista do Seminario.



Recuperación do teatro principal.

Creación de espazos libres:


Espazo publico na muralla nas monxas de San Vicente de Paul.
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edificación e cales poderán albergar novas edificacións. De xeito xeral prohibirase as edificacións e as
6.3.3

Xustificación da sostibilidade ambiental dos elementos patrimoniais.

construcións de xeito xeral e conservarase a rasante natural do terreo, os socalcos e as estruturas de contención

Para cada un dos elementos realizase unha ficha específica, onde ademais da información propia do ben
(Situación, descrición da tipoloxía, estado de conservación, documentación

fotográfico, , e outras

circunstancias), defínese o grado de protección acadado así como a ordenación establecida ou os seus
correspondentes alzados normativos. Tamén determínanse as actuación permitidas e prohibidas, así como os
usos que particularmente se definan para o inmoble en cuestión.
O catálogo define catro niveis de protección definidos en base ás características das diferentes edificacións:
a.
b.
c.
d.

Nivel Monumental
Nivel Integral
Nivel Estrutural
Nivel Ambiental

O catálogo define para os elementos distintos do patrimonio arquitectónico os seguintes niveis de protección.
e. Territorio Histórico
f. Xardín Histórico
g. Elemento Singular
Proponse a recuperación de determinados edificados ou lugares catalogados e emblemáticos do seguinte xeito:

existentes.
Ademais discriminarase aqueles de uso público e outros de uso privado.
Para os xardíns, e segundo a percepción visual destes ámbitos establecerase dúas cualificacións:


XARDINS DE BORDE, corresponden cos espazos que se sitúan no borde e que gozan de gran visibilidade
dende o exterior conformando as fachadas da cidade.



XARDÍNS DE INTERIOR, Corresponden con espazos que se sitúan no interior do ámbito do PEPCHA que
gozan de gran visibilidade dende as rúas e demais espazos públicos configurando o paisaxe urbano da
cidade.

O espírito destas dúas ordenanzas é a creación de xardíns, fronte a áreas pavimentadas, principalmente con
especies autóctonas e tradicionais, de especies non invasoras, fundamentalmente na primeira, de condicións
mais restritivas pola súa posición mais visibles. En ambas o uso construtivo queda prohibido.
Para as zonas restantes defínese o PATIO INTERIOR, co obxecto de permitir edificacións auxiliares (en moitos casos



Recuperación do teatro principal.

xa existentes, para dar cabida fundamentalmente o uso de aparcamento).



Consolidación dos barrios de San Bartolomé e Santo Domingo.

Identificación de territorios históricos e xardíns de interese.



Espazos libres no Convento das Clarisas, San Vicente de Paul, Xardíns de Troncoso…

O obxectivo en todo caso é a súa conservación, identificando os mais importantes coma xardíns ou territorios



Identificación como territorio histórico o Baluarte de Terras e as Baterías de Carballo.



Posta valor dos restos existentes no baluarte do olmo, a través da creación dun espazo libre.

6.3.4

históricos.


Terras e o Dente do Diablo. Estes ámbitos están en fincas particulares, estando obrigadas a súa
conservación.

Xustificación da sostibilidade ambiental da vexetación e natureza

O espazo natural do Río Miño
A aplicación da ordenanza EXTRAMUROS ESTE, ubicada a carón do espazo natural do Río Miño e do paseo
fluvial previsto polo PXOM, ten un espírito conservativo. Trátase dunha ordenanza que permite garantila imaxe de
Tui dende o Río, mediante actuación como o regulamento do uso do espazo: defínense as zonas de xogos,
zonas de aparcamentos, zonas de lecer, etc…
Os espazos baleiros de edificación.
Defínense os espazos baleiros de edificación, constituídos:

TERRITORIOS HISTÓRICOS: os terreos do Baluarte do Olmo (resto), as Baterías do Carballo, o Baluarte de



XARDÍN HISTÓRICO: o xardín da Casa da Xuventude, a Alameda de Santo Domingo e os Xardíns de
Troncoso, estes son de titularidade pública, tamén se identifica coma xardín histórico o xardín privado
existente na rúa Cuenca.

6.3.5

Xustificación da sostibilidade ambiental no medio socioeconómico

Asignación de usos.
As principais diferenzas establécense na asignación de usos permitidos e prohibidos, de maiores restricións na
Ordenanza de INTRAMUROS, seguidas das de EXTRAMUROS.



Parte das murallas medievais, a falsa braga e a muralla moderna.



Xardíns históricos reflexados na cartografía histórica.

asiganación de usos.



Antigas espazos agrícolas: procedentes de antigas hortas e cultivos agrícolas.

A cualificación de SAN BARTOLOMÉ e SANTO DOMINGO, constitúen ben conservados, onde a prioridade e o



Espazos non edificados.

mantemento actual destes lugares, que aplícanse a casos, no primeiro en concreto, illados, e no segundo caso



Recuperación de Espazos públicos: Baluarte, Convento das Clarisas, San Vicente de Paul…

por ocupar un ámbito moi reducido e concreto.

As Ordenanzas restantes, CORREDERA, e ENSANCHE, dacordo cas actividades existentes, teñen unha maior

Nun primeiro paso establecerase cales destes ámbitos seguirán sendo considerados como espazos libres de
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6.3.6

Xustificación da sostibilidade ambiental das Infraestruturas.

Para realizar un estudo da sostibilidade das infraestruturas urbanas, considéranse os seguintes aspectos
fundamentais para cada un dos servizos urbanos:

A cobertura da rede de abastecemento é do 100% no ámbito do PEPCHA.

Xestión de recursos: realizarase unha previsión das demandas de servizo.



Análise de funcionalidade: Englóbase o referente ó tipo de materiais empregados, grao de

mm, existe unha parte da rede municipal realizada en fundición de 100, 200 e 300 mm(esta última de

conservación e sistemas de funcionamento da rede de servizo.

impulsión), pero queda fora do ámbito de estudo do PEPCHA. A estratexia de funcionamento da rede de

Propostas de mellora: Do análise da funcionalidade da rede, deste xeito pódense detectar puntos a
mellorar e propoñer actuacións que garantan a sostibilidade do servizo seguindo os seguintes
principios:

A rede de abastecemento de auga é fundamentalmente de PVC de diámetros comprendidos entre 50 e 600

abastecemento é de servizo contínuo.
Análise
A falta de datos sobre a antigüidade da rede non permiten avaliar o estado de conservación da rede.

o

Eficiencia: con poucas perdas de distribución.

o

Aforro: promover medidas de aforro de consumo.

ou Polietileno de alta densidade, que non presentan os mesmos problemas.

o

Tratamento de residuos: calquera residuo xerado durante a explotación das redes debe ser

Dado que o servizo de abastecemento debe ser continuo, non se poder dar outra estratexia de

tratado para tratar de diminuír o seu impacto.

funcionamento alternativa.

Reciclaxe: promover medidas de aproveitamento, coma a auga tratada en regadío.

REDE DE SANEAMENTO

o

Existen redes de servizos urbanos que non teñen un impacto directo na sostibilidade da cidade, como son as
redes de telefonía e telecomunicacións, e polo tanto non serán consideradas neste estudo de sostibilidade.
Outras redes, como as de abastecemento eléctrico e o gas, non dispoñen na actualidade de medios para
acadar unha mellora na sostibilidade dende o punto de vista da xestión do servizo ou dos materiais
empregados.

Polo tanto, proponse a substitución paulatina do sistema de abastecemento en PVC por outros de fundición

Datos da rede
A cobertura da rede de saneamento é do 100% do ámbito de estudo.
A rede de saneamento de auga é de tipo unitario, levando todo o caudal de saneamento á Estación
Depuradora de Augas Residuais de Guillarei. As tubaxes existentes son de PVC de diámetro 200 mm ou
superiores. O funcionamento do sistema é continuo.

Estudo da xestión de recursos

Toda a rede de saneamento do Concello, está actualmente conectada á depuradora de Guillarei, de nova
construción e que depura todos os efluentes dos Concellos de Tui, Salceda de Caselas, O Porriño e Mos.
Trátase dunha instalación de nova construción (2008), con capacidade para 215.000 h-e, e que cumpre
folgadamente os requisitos de depuración esixidos.
Con esta nova depuradora, considérase que a xestión dos verquidos da rede de saneamento do Concello
está plenamente cuberta.
6.3.6.2

Datos da rede





6.3.6.1

REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA

Análise da funcionalidade

Para realizar este análise débense ter en conta os seguintes criterios xerais:
o

Cobertura da rede.

o

Antigüidade da rede.

o

Materiais usados.

o

Estratexia de funcionamento.

Análise
Dada a falta de datos, non se pode avaliar o estado de conservación da rede.
O PVC segue a ser utilizado amplamente nos colectores de saneamento, incluíndo nas obras de nova
construción, polo que non se contempla unha substitución do mesmo.
Dado que as instalacións de depuración son de nova construción, está perfectamente solucionado o tema
da xestión dos efluentes da rede de saneamento.
Polo tanto, non se consideran necesarias medidas para mellorar a sostibilidade da rede de saneamento.
REDE DE ALUMEADO PÚBLICO
Datos da rede
A cobertura da rede de alumeado é do 100% do ámbito de estudo.
Os puntos de luz están colocados tanto sobre postes coma en luminarias de parede, usualmente empregan
lámpadas de iluminación de sodio ou mercurio de distintas potencias, segundo a zona de que se trate. O
funcionamento da iluminación nocturna é continuo.
Análise
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En xeral, os sistemas de alumeado público son un dos que mais se pode mellorar en canto á sostibilidade:


Promover o uso de lámpadas de iluminación de tipo LED (preferentemente con alimentación por
batería solar), que podería aplicarse en algún dos Xardíns, ou no paseo do Xeneral Mola.



Eliminar a iluminación ornamental dos edificios públicos ou singulares a partir das dúas da noite, non
ten sentido o gasto de iluminación entre as tres e as nove.



-

Tipo de pavimento.

-

Altura de bordos e presenza de rebaixes.

-

Presenza de mobiliario urbano.

No caso das persoas con discapacidade visual:
-

Ausencia de Itinerarios marcados no pavimento con resaltos sonoros.

poda reducir parcialmente a iluminación sen crear problemas de seguridade a partir de certa hora

-

Pasos de Peóns con resalto sonoro.

da noite.

-

Semáforos e pasos de peóns e o sistema de cruce auditivo.

-

Ausencia de sinais e carteis con tradución a braille.

-

Presenza de mobiliario urbano cun ancho libre de 1,20 metros e unha altura libre de 2,10 metros.

Realizar un estudo da iluminación das avenidas e rúas principais para detectar aquelas nas que se

6.3.7

Xustificación da sostibilidade ambiental da mobilidade proposta

Incorporase a ordenación proposta un estudio da mobilidade no casco histórico, recopilando a información
existente de tráfico, tipos de vías, as prazas de aparcamento, o uso e intensidade das rúas, así como o tipo de
tráfico que utiliza ditas rúas.

Incorporase a través dos diferentes estudios de trafico e socioeconómicas a definición preferente dos distintos
tipos de tráficos e a especial vocación das diferentes rúas en función do uso preferente peonil, rodado ou de

Detéctanse unha serie de problemas e oportunidades, que se integran nun plan integrados no presente

outro tipo (bicileta…).

documento que aspira a mellorar a accesibilidade existente mediante a incorporación da definición das

No caso das áreas destinadas a aparcadoiros, nos cascos vellos supón un dos principais problemas a resolver.

seguintes necesidades:

Para elo

a) Proposta dun plan de emerxencias.
b) Valoración da accesibilidade para persoas con discapacidade visual ou de mobilidade.

grafase nos

planos correspondentes as prazas destinadas a este uso, e aquelas áreas que

habitualmente se utilizan para elo, computándose e referindo xeograficamente estes usos, determinando a
suficiencia ou non dos aparcadoiros públicos.

c) Definición de tráfico: peonil, rodado e outros.
d) Definición dos espazos destinados a Aparcadoiros.
As solución incorporadas garanten o bo funcionamento das infraestruturas para calquera de dito0s
requirimentos, xa que foron artelladas e concebidas a través do estudio dos seguintes parámetros:
Do estudio do plan de emerxencias, defínense en función das características das rúas, unha serie de niveis
que limitan a accesibilidade dos distintos dispositivos móbiles de emerxencias á zona, categorizado en función
das rúas.
A gravidade do impedimento en varios niveis, segundo o atranco presentado, así por exemplo o nivel 1 define
que existen escaleiras ou chanzos o nivel 2 supón un ancho de rúa menor de 2,5 metros, o nivel 3 limita o
traxecto de volta marcha atrás para unha ambulancia, e o nivel 4 limita o traxecto de volta marcha atrás
para un camión de bombeiros.
Para o estudio da accesibilidade para persoas de mobilidade reducida, realizase a análise pormenorizada
de:
-

Existencia de escaleiras.

-

Estudio das pendentes lonxitudinais e transversais.

-

Anchos libres e anchos definidos nas esquinas.

-

Presenza de resaltos.
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6.4

Si/No

VALORACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O MEDIO.

Os efectos de establecer a ordenación no presente Plan, leva implícito unha serie de efectos sobre o medio que
deberán ser reflexadas no presente documento por medio da valoración dos efectos sobre cada unha das

11. Afección a recursos protexidos

Se entende por recursos protexidos: monumentos do
patrimonio histórico-artístico, arqueolóxico e cultural,
espazos naturais protexidos, endemismos, especies
animais e vexetais protexidas, infraestrutura de
utilidade pública, saúde e hixiene humana.

variables ambientais.
6.4.1

Efectos ambientais sobre a alternativa de ordenación.

A valoración global dos efectos do planeamento sobre cada unha das variables veñen resumidas no seguinte
cadro:

Valóranse cada unha das alternativas, avaliándose cada unha das variables e a incidencia dos efectos
ambientais de ser levada a cabo cada unha das alternativas.
CARACTERISTICAS RELATIVAS A:
1. Carácter xenérico do efecto

VALOR
Beneficioso
Adverso

DEFINICIONS
Consideración positiva respecto ó estado previo dla
actuación
Consideración negativa respecto ó estado previo
de la actuación.

2. Tipo de acción do efecto
(relación causa-efecto)
3. Sinerxía ou acumulación

Directa
Indirecta
Si/No

4. Proxección no tempo

Temporal

Se presenta de forma intermitente mentres dura a
actividade que o provoca.

Permanente

Si aparece de forma continuada ou ten un efecto
intermitente pero sen final

Localizado

Se el efecto es puntual.

Extensivo

Se faise notar en una superficie mais ou menos
extensa

6. Conca espacial del efecto

Próximo á fonte

Se o efecto da acción prodúcese próximo á
actuación.

7. Reversibilidade (

Alonxado da fonte
Reversible

5. Proxección no espazo

Irreversible
8. Recuperación

Recuperable

Irrecuperable
DICTAMEN
9. Medidas correctoras

10. Probabilidade de ocurrencia

Si/No

Alta (A)
Medio (M)
Baixo (B)

Existencia
de
efectos
pouco
importantes
individualmente considerados, que poden dar lugar
a outros de maior entidade actuando no seu
conxunto; ou posible undución de efectos
acumulativos

Se o efecto se manifiesta a distancia apreciable da
actuación.
Se as condicions orixinais reaparecen ó cabo dun
certo tiempo.
Se a acción dos procesos naturais é incapaz de
recuperar aquelas condicions orixinales
Cuando se poden realizar prácticas ou medidas
correctoras viables que aminoren ou anulen o
efecto do impacto, se consiga ou non alcanzar ou
millorar las condicions orixinais.
Cando non son posibles tales medidas correctoras.
DEFINICIONS
Se indica a necesidad eou non de poñer en
práctica medidas correctoras para minorar ou
evitala alteración causada pola acción. Son función
da importancia de dita acción
Risco de aparición do efecto, sobre todo aquelas
circunstancias non periódicas pero si de gravidade.

Estudo de

sostibilidade ambiental
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CARACTERISTICAS DOS EFECTOS
DICTAMEN

Paisaxe
Consumo do solo (urbanístico)
Patrimonio
Socioeconómico
Mobilidade
Infraestruturas
Medio rural
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0
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0
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0
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recursos
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m

0
0

11

ocorrencias

probabilidade

10

correctoras

medidas

9

irrecuperable

recuperable

8

irreversible

reversible

7

descontinuo

continuo

extensivo

localizado

permanente

temporal

0

0

6

si no a

no
0

0

Vexetación e Natureza

5

de

si

4

sinerxía

acumulación

3

indirecto

directo

2

adverso

Elementos, características e procesos ambientais susceptibles de ser afectados polo desenvolvemento do
PEPCHA

beneficioso

1

0
0
0
0
0
0
0
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7. MEDIDAS CORRECTORAS

A recuperación da historia realizase a través da
do VOLUME REPOSICIÓN, sobre aqueles elementos en

Da valoración global dos impactos conclúese que unha serie de efectos producidos pola aplicación do

ruína,

Plan Especial, poderían

adecuadas e segundo a documentación existente do

presentar algún efecto negativo

sobre as variables do medio, polo que

ou moi positivos, serán previstos para estudar o caso de potenciar ditos efectos.

que

deberán

ser

restaurados,

aplicando

definición
estado de
técnicas
edificio

que defina as características non existentes na actualidade.

establecerase unha serie de medidas necesarias para prever ditos efectos. Pola contra os efectos positivos

7.1

Positivo
Negativo
Neutro



A existencia de numerosos peches de parcela, de importante entidade, tanto na composición
como outros aspectos importantes como a altura, son regulados a través da Ordenanza de

Paisaxe

PECHES DE XARDÍN.
Ademais para cada un dos elementos establecerase nas fichas do catálogo, de selo caso, as

Medida 1: Tratamento de bordes da cidade na ordenación

determinacións necesarias para recuperar os aspectos desfavorables nas condicións estéticas das
fachadas.

Do estudio da paisaxe e da perspectivas acadadas desde os principais puntos de vista da cidade, tomase
en consecuencia a vital importancia que no caso de Tui ten o tratamento dos bordos perimetrais, capaces

Medida 3: Conservación e mellora das vistas panorámicas da cidade.

de colmatar espazos baleiros estratéxicos e singulares, que determinan de forma importante a
capacidade de percepción da cidade por parte do espectador.
A ordenación propón o mantemento da zona de bordo na súa parte oeste e noroeste:




Tralo estudio da paisaxe, incorporase á ordenación unha serie de requisitos entendidos como posibles
problemas que poden incidir de forma negativas sobre certas panorámicas da cidade.

No espazo perimetral de borde localizado nos espazos libres públicos na ribeira do

Existen pequenas pero moi importantes decisión tomadas no caso de volumes fóra de ordenación, que de

Miño(Cualificación zonal de Ordenanza de EXTRAMUROS OESTE).

xeito moi excepcional inciden en grande medida ben sobre a percepción do ámbito ‘Intramuros’ de Tui

Nos espazos privados localizados nas traseiras (cualificación por parcela XARDÍN DE BORDE).

ou ben sobre a percepción de importantes edificios de interese patrimonial. Son volumes recentes, de
vivendas colectivas, como os ubicadas nas rúas Antero Rubín e Coengo ou no Paseo Xeneral Mola.

Medida 2:Recuperación das fachadas exteriores.

De xeito mais numeroso existen ampliacións que alteran o volume inicial, adoitando existir unha planta a
maiores, que o presente Plan Especial deixa fora de ordenación, salpicadas por un importante número de

Como xa se vira no estudo da paisaxe, a percepción dos bordos perimetrais constitúe un dos principais

rúas Intramuros (Rúa Cuenca, San Telmos, etc….),

obxetivos a tratar no plan especial. Moitas destas fachadas constitúen as traseiras das edificacións que
rodean a cidade antiga de Tui.

7.2

Consumo do solo (Urbanístico)

As ordenanzas e a propia ordenación trata de resolver os problemas estéticos detectados. Esta
transcríbese principalmente a través das Ordenanzas reguladoras de Alzados normativos, onde
establécense por unha banda aquelas actuacións que deben ser eliminadas, a través da definición das

Medida 4: Reestruturación de espazos baleiros.

seguintes ordenanzas:




VOLUME FORA DE ORDENACIÓN, que se define a través das ampliacións de planta desconformes

Unha das principais estratexias de ordenación a constitúe a selección daqueles espazos baleiros, que

co volume orixinal.

deben continuar exentos de edificación para permitir unha permeabilidade, garantir a percepción de

CUBERTA FUERA DE ORDENACIÓN, de menor incidencia visual que no primeiro caso, xa que

elementos patrimoniais e manter as vistas orixinais do ámbito Intramuros.

principalmente opera sobre a orientación das cubertas.

Distinguimos primeiramente entre espazos privados e públicos, onde estes segundos incorporanse

Para cada un destes casos establecese o volume axeitado a través da Ordenación por parcela e a

inmediatamente á Cualificación zonal de ‘EXTRAMUROS ESTE’ e de ‘ESPAZOS LIBRES’.

proposta da cuberta, nos planos de ordenación correspondentes.

A definición destes espazos, ben viña xa a dar continuidade ós espazos libres existentes, ou ben recolle

Existen ademais outras ordenanzas que inciden sobre a recuperación das fachadas:

espazos que de forma tradicional non foron ocupados.
O caso mais recorrente é a recuperación do Baluarte das terras e baterías de Caballo.
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TERRITORIOS HISTÓRICOS: os terreos do Baluarte do Olmo (resto), as Baterías do Carballo, o Baluarte
de Terras e o Dente do Diablo. Estes ámbitos están en fincas particulares, estando obrigadas a súa

A través dos estudios realizados determinase as edificacións ou partes das edificacións, discordantes ca

conservación.

tipoloxía tradicional da cidade.

Para os privados, tralo estudio individualizado, ditos espazos incorpóranse as seguintes cualificacións:




Representase tanto nos planos en planta

da ordenación, determinando mediante a aplicación das

XARDINS DE BORDE, corresponden cos espazos que se sitúan no borde e que gozan de gran

ordenanzas respectivas o seu réxime e grado, así como na representación dos alzados, nos que se sinalan

visibilidade dende o exterior conformando as fachadas da cidade.

en cada unha das edificación, as partes do volume que non se considera acorde cos fins de ordenación,

XARDÍNS DE INTERIOR, Corresponden con espazos que se sitúan no interior do ámbito do PEPCHA

propoñendo o volume acorde co ambiente ou co seu estado orixinal.

que gozan de gran visibilidade dende as rúas e demais espazos públicos configurando o paisaxe

Establécense dúas gradacións, para diferencialo grado en que o elemento conten parcial ou totalmente

urbano da cidade.

aspectos discordantes co medio:

Os primeiros serán preferentemente utilizados con especies non invasoras tradicionais ou autóctonas, e o



XENÉRICO. Quedan ao disposto no art. 103 da LOUG e o apdo.4.4. da normativa do PXOM. Non se

uso do céspede será preferente fronte o do pavimento.

poderán realizar obras de consolidación, aumento de volume, modernización ou aquelas que

Para as zonas restantes defínese o PATIO INTERIOR, con maior posibilidade de usos, entre eles o construtivo,

supoñan un incremento de valor, sen adecuarse previamente ao establecido e regulado no Plan

prohibido nos anteriores casos, para a execución de pequenas edificacións de unha planta de tipo auxiliar

Especial.

(garaxe, etc…), debido a que xa se daban estes usos na actualidade.



ESPECÍFICO. Edificacións Catalogadas e con algún elemento ou volumes engadidos ou anexos
Fora de Ordenación, para as que se diferencian tres grupos, en función de se afectan a aportes
catalogadas, a elementos non volumétricos ou a volumes engadidos ou anexos, regulando as

Medida 5: Tratamento de fachadas interiores

actuacións permitidas e non permitidas.

A posta en valor daquelas fachadas que non constitúen a cara principal da edificación pero que teñen
unha especial importancia dada su presenza na paisaxe urbana, son aspectos tratados no Plan, co fin de

Medida 8: Tratamento dos volumes de baixocubertas

garantir unha imaxe acorde co resto da cidade.
As actuacións encamiñadas a dita recuperación recóllense nas fichas do catálogo,

no apartado

denominado ‘DETERMINACIÓNS’, onde se concretan:


Ocos e o seu tratamento.



Modificación de elementos anexos.



Modificación de cerramentos, como terrazas, etc…

Na ordenación realizada a través dos alzados Normativos, mediante a definición de CUBERTAS FORA DE
ORDENACIÓN, contémplanse, polo xeral dous casos moi comúns:


A modificación das orientacións da cubertas, que inicialmente verían á medianeiras, modifícanse
a outras a catro augas, ou dúas augas que verten hacia a fachada principal e a traseira. Dito
aspecto incide sustancialmente na fronte.



Os incrementos na altura das cumbreiras, para obter o aproveitamento baixo cuberta.

Todo elo artellase nos alzados normativos (CUBERTA EN ORDENACIÓN), a través dos alzados propostos e
Medida 6: Regulación dos usos.

nos planos de ordenación correspondentes, onde se grafa a cuberta proposta.

O establecemento da ordenación supón de forma intrínseca a regularización dos usos no interior do casco

Medida 9: Resolución de Medianeiras.

histórico. A aplicación das distintas ordenanzas limitará as actividades en maior intensidade en función da
distancia á INTRAMUROS, radialmente, vanse dispoñendo as cualificacións zonais, que dependendo
principalmente do grado, tipo e nivel de uso das actividades desenvoltas na actualidade, vaise reflexando
na asignación de usos segundo a Ordenanza.
Asñi por exemplo, INTRAMUROS conterá un carácter mais conservativo que A CORREDERA; seguido de
ENSANCHE, que constitúe unha zona de crecemento da cidade.
Medida 7: Regulación de elementos fora de ordenación.

A meirande parte das edificación INTRAMUROS atópanse adosadas entre sí, sendo as de maior valor as
que se atopan en fincas illadas e con peches, caso que non nos ocupan, para as restantes, considéranse
mediante a ordenación, preferentemente en alzados normativos, as seguintes cuestións:


ADICCIÓN DUNHA PLANTA (ou mais de selo caso), co obxecto de maclar as medianeiras.



ELIMINACIÓN DA PLANTA DISCORDANTE, que precisamente, ademais do volume, crea novas
medianeiras.
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MODIFICACIÓN DAS CUBERTAS, asemellándoas ás características das colindantes, tanto en altura,
como en orientación.

Medida 13: Posta en valor dos bens e gradación da protección.

Medida 10: Regulación dos espazos públicos e privados

Realizase unha análise pormenorizada de cada unha das construción existentes no casco histórico, tanto
da zona de protección como da área de respeto. Dela conclúese ca catalogación, en distintos grados de

É congruente que nunha figura de planeamento se describa a ordenación esixida no que se refire a

catalogación, das distintas edificacións, partindo dos inventarios existentes, e ampliando ca información

espazos públicos, xustificando unha proporcionalidade e equidistribución dos espazos, de forma que sexan

existente ditos documentos.

accesibles pola maior parte da poboación (dentro da marxe operativa que se inclúe no Plan, xa que o

Da gradación dos distintos tipos de protección, estableceranse unha serie de medidas destinadas a

obxetivo prioritario é o criterio conservativo).

manter os valores singulares detectados apra cada una das distintas edificacións, incorporadas na

Créase unha nova rede de espazos libres de uso público, artellados principalmente a través das

normativa urbanística, dentro do título de protección do patrimonio:

ordenanzas de ESPAZOS LIBRES e EXTRAMUROS ESTE, mentres que para os privados,






NIVEL INTEGRAL

XARDINS DE BORDE, corresponden cos espazos que se sitúan no borde e que gozan de gran



NIVEL ESTRUTURAL

visibilidade dende o exterior conformando as fachadas da cidade.



NIVEL TIPOLÓXICO

XARDÍNS DE INTERIOR, Corresponden con espazos que se sitúan no interior do ámbito do PEPCHA



NIVEL AMBIENTAL

que gozan de gran visibilidade dende as rúas e demais espazos públicos configurando o paisaxe
urbano da cidade.

Establécense nas fichas do catalogo elaboradas para cada un dos elementos catalogados, os usos e
actuación permitidas e prohibidas, as actuación necesarias a levar a cabo, os impactos existentes,

Para as zonas restantes, defínese o PATIO INTERIOR, co obxecto de permitir edificacións auxiliares (en

etc…derivadas do estudio da información de cada un dos bens.

moitos casos xa existentes, para dar cabida fundamentalmente o uso de aparcamento).
Medida 14: Regulación das actuacións arqueolóxicas.
Medida 11: Regulación de ordenanzas acordes coa tipoloxía arquitectónica e histórica existente.
Tralo estudio realizado a través das prospeccións arqueolóxicas de Tui, defínense unha serie de ámbitos:
Do estudo tipolóxico das solucións construtivas existentes en Tui, elabóranse as ordenanzas, que intentar
integrar aqueles aspectos, que poden seguir sendo aplicables hoxe en día (materiais, solución, cores,
carpinterías….), e polo tanto permiten garantir unha continuidade entre as edificacións existentes e as
novas, así como poder realizar

reformas e rehabilitacións nas construcións, sen que estes poidan

degradarse ou modificados, perdendo todo carácter identificativo da tipoloxía tradicional

Por unha bando unhas zonas de protección, que se delimitan en función do elementos a protexer, polo
que poden superpoñerse uns a outras:


ZONAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA



ZONAS DE PROTECCIÓN DA MURALLA

Asignáselle ademais de unha gradación en niveis de protección a cada unha destas zonas, establecendo
unha serie de cautelas, tipificadas, nas que se concretan o tipo de actuacións permitidas en cada un dos
7.3

Patrimonio

casos.

Medida 12: Inventario dos bens patrimoniais

Medida 15: Interpretación da cidade INTRAMUROS e EXTRAMUROS no contesto actual.

Este é un dos principais obxetivos do Plan, polo que das 623 edificacións existentes no ámbito do PEPCHA,

A existencia dunha cidade INTRAMUROS, cunha conformación moi definida e diferente da EXTRAMUROS,

un total de 424 elementos son incorporados ó catalogo de bens inventariados.

ten como consecuencia un maior grado de liberdade na aplicación de criterios de ordenación nunha

Veñen definidos pola inclusión do propio ben nalgún dos inventarios existentes, ou declaración como BIC.

banda que noutra.

Estes elementos obterán a maior categoría de protección, seguidos dos inventariados.

Asía as unidades de actuación, que van a desenvolver aspectos mais destacados da ordenación se

Oobxetivo é incorporar esta relación de bens Ó Inventario Xeral de Patrimonio.

atopan na cidade EXTRAMUROS, mentres o criterio conservador prevalece na INTRAMUROS.
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7.5
7.4

Infraestruturas

Vexetación e natureza
Medida 19: Reparto de dotacións e equipamentos entre as distintas áreas urbanas

Medida 16: Protección das masas de ribeira, as masas de frondosas autóctonas e humidais.
Como todo planeamento en si, a equidistribución entre as distintas áreas, ben sexan distritos urbanos,
A existencia dunha beira tan importante como é a do río Miño, que aínda por riba ostenta a pertenza á
rede natura pola propia existencia de hábitats prioritarios definidos nas diferentes Directivas europeas,
merece o especial tratamento na ordenanza de plantación deste espazo como un ámbito onde as
necesidades, tratamentos e coidados, deben ser diferentes do resto de plantacións existentes en Tui.
As masas de ribeira en Tui constitúen un ámbito periurbano, seminatural, integrado na rede de espazos

ou como neste caso barrios é un fin en sí mesmo, que xustifica a propia ordenación.
Polo tanto a posta en marcha da ordenación será a aplicación da medida correctoras dos
desequilibrios existentes.
Dotacións e espazos libres.
Prevense novos espazos libres, que suman un total de mais de 27.000 m2., e resúmense na táboa adxunta:

naturais, no que o tratamento de especies autóctonas é primordial con respecto ás ornamentais, de
aplicación no resto do ámbito do plan Especial.

Medida 17: Catalogación de especies arbóreas singulares

Existen importantes pes que pola singularidade, beleza, antigüidade, espazo ó que pertencen, deban de
ser respetados.
Como seres vivos que son, o Plan propón a súa conservación, a través da determinación de XARDÍNS
HISTÓRICOS, no caso de pertencer a esta tipoloxía, mentres que para as árbores illadas existentes en áreas
de xardín privada, a conservación defínese a través da regulación das ordenanzas de XARDÍN DE BORDE e
XARDÍN INTERIOR.
As especies vexetais mais relevantes, existentes nas parcelas de propietarios privados, que ben de forma
illada ou en conxunto, resulten dun valor especial, son incorporadas ó catalogo da propiedade á que
pertencen, establecéndose en dita ficha as limitacións impostas para asegurala pervivencia do exemplar..

N°
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
317

Equipamento
Alameda de Santo Domingo
Praza da Estrela
Praza da Armada
Praza do Pracer
Praza de San Telmo
Praza das Baterías do
Carballo
Praza da rúa Cuenca
Paseo Fluvial Río Miño
Praza do Baluarte de Terra
Paseo do Camiño Cuberto
Parque
Parque
Parque
Muralla

Sup. (m2)
4.351
4.352
440
244
170
1.030
480
3.112
1.404
4.620
1.660
4.390
396
485

Sistema
Xeral
Local
Local
Local
Local

Titularidade
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

Local
Local
Xeral
Xeral
Xeral
Xeral
Xeral
Local
Local

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

Para os equipamentos, incorpóranse case 6.000 m2 ó sistema xeral e local co uso de aparcamento:

N°
313

Medida 18: Protección dos xardín históricos vencellados á elementos patrimoniais de interese.

314

Non se pode as veces entender un ben arquitectónico catalogado sen incluír na protección do catálogo

315
316
318

Equipamento
Parque
Aparcamento detrás
Seminario
Aparcamento detrás
Seminario
Aparcamento
Muralla

Sup. (m2)
396

Sistema
Local

Titularidade
Pública

460

Xeral

Pública

2.700
1.400
900

Xeral
Xeral
Local

Pública
Pública
Pública

as fincas, edificacións anexas que se inclúen na finca ou parcela do ben.
No Plan incorporase dita consideración, entendéndose que de non establecerse deste modo, o ben
quedaría descontextuaizado e perdería parte da súa identidade.

Medida 20: Mantemento de usos tradicionais e preexistentes

Os axardinamentos constitúen igualmente espazos de valor, que deben de regrados e incorporados como
bens catalogados, para evitar ou ben a súa desaparición ou a súa identificación inicial congruente co
elemento catalogado.

Este é requisito indispensable, tanto na catalogación como na elaboración de normativa ou a definición
da ordenación, principalmente no ámbito de protección do casco histórico.
Así que mais que unha medida correctora, constitúe un dos pilares de ordenación do Plan.
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A evolución da cidade fai inevitable que existan discordancias entre as demandas existentes na
Medida 21: Regulación das actividades económicas no ámbito.

accesiblidade a día de hoxe cos aspectos derivados da cidade antiga.
Para elo resolvense os problemas de accesomediante a peaonalización de parte do casco e a

Do estudio socioeconómico dedúcese que a actividade económica no interior do casco é unha
prioridade para asegurar a pervivencia e vida dentro dela, pero ten por outra banda que ser respetuosa

localización de áreas desstinadas a aparcamentos, co obxeto de focalizar a concentración de vehículo
nun punto e posteriormente repartir o trafico peonil.

cos inmobles e ca estrutura da cidade. Por iso a incorporación nas fichas do catálogo dos usos e
actuacións permitida se prohibidas permite por unha banda a conservación destes.

Medida 25: Ordenación do tráfico e gradación dos distintos tipos de tráfico.

Medida 22: Soterramento de instalacións aéreas.

O estudio de mobilidade trata de xerarquizar as distintas rúas en función do tráfico e intensidade que
soportan.

Como medida de mellora do medio ambiente urbano, proporase o soterramento para as novas
instalacións que vaian a desenvolver en Tui.
Incorporase igualmente e a preferencia no soterramento paulatino das instalación aéreas existentes.
Ditos criterios intégranse na normativa do seguinte xeito:


As instalacións eléctricas, telefónicas, alumeado público e demais instalacións por cable serán
soterradas, especificándose expresamente nos proxectos de reurbanización.



As instalacións aéreas actualmente existentes están fóra de ordenación e mentres non se
soterren discorrerán horizontais pola liña de cornixa e verticais pola liña de medianeira.

Medida 23: Mellora e dotación de servizos.

A mellora na seguridade, accesibilidade para persoas con discapacidade tanto visual como de
mobilidade, o tratamento dos distintos sistemas de evacuación de emerxencias, son aspectos a incorporar
no Plan , estruturando os sistemas de accesos e comunicación.
A rede viaria en catro ámbitos, en función das características das rúas (transitables por vehículos ou non,
debido principalmente á existencia de anchos inferiores a 2 metros ou escaleiras), e dos plans de
emerxencias, pola dificultade de mobilidade de ambulancias e camións de bombeiros.
Para elo estúdanse varios tipos de mobilidade,


Traxectos peonís: Establecendo diferentes gradacións segundo a intensidade recibida.



Traxectos en bicicleta.



Prazas de aparcamento: Identifícanse as zonas reguladas e non reguladas, así como a
previsión de novas prazas.



Plans de emerxencias: estúdanse os traxectos a realizar polos vehículos

Da avaliación das infraestruturas existentes, tanto de abastecemento, saneamento, electricidade e
telefonía, detéctanse unha serie de limitacións que, derivadas da antigüidade destas infraestruturas como
da dificultade na execución dos distintos servizos urbanísticos, se detectan e definen no presente

Medida 26: Peonización e humanización de ámbitos.

documento, artellando na normativa urbanística os requirimentos necesarios para as novas instalacións,
tanto na forma de execución como nos materiais etc…

A preferencia polos tráficos peonís intramuros en detrimento do tráfico rodado é un obxetivo que ten que

Para o caso das redes de saneamento e de abastecemento non se describen medidas a curto ou medio

ser estudado moi detidamente, apra evitar posibles problemas de accesibilidade ás distintas zonas.

prazo, si para as redes de electricidade.

O grado de humanización, incorporando novos espazos verdes ou libres, dotacións e servizos, nas áreas de
maior carencia, constitúen un obxetivo primordial en sí, xa que na actualidade existe certas áreas onde hai

7.6

Mobilidade.

Medida 24: Regulación de accesos no interior do casco histórico.

un sentido abandono, pola propia dificultade que teñen para ser desenvoltos este tipos de actuacións.
As medidas a adoptar para acadar o maior grado de humanización son as seguintes:


Peonalización do casco histórico coa mellora de protección que iso supón.



Creación dun sistema de tráfico de bicicletas que axude a diminuír o nivel de tráfico de
automóbiles intramuros

O acceso ó casco histórico é un dos principais problemas que existen á hora de afrontar a elaboración da
ordenación dun casco histórico.



Incremento

de

número

de

prazas

de

garaxe

privado

ou

aparcamentos

públicos,

preferentemente soterrados, de seren posibles.
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tea

planes y proyectos

En canto as actuacións a curto prazo, considéranse as seguintes:
Medida 27: Implementación de sistema de mobilidade alternativos

Do estudio de mobilidade, incorporase unha Plans de mobilidade que permiten definir os problemas
que acontecen en Tui, aplicando unha serie de medidas correctoras, e incorporando traxectos peonís,

-

Substitución da segunda fase das lámpadas actuais por outras de
tipo LED.
Substitución da tubaxe de PVC por outra de PEAD ou fundición.

O director do equipo redactor
Lugo, Decembro 2012

en bicicleta ou para persoas con mobilidade reducida.
As actuacións a acometer para poder dotar das condicións necesarias ós traxectos, para que estes
non poidan causar limitacións na mobilidade son os seguintes:


Realización dos rebaixes en pasos de peóns e esquinas nas rúas que carezan deles.



Colocación en todos os pasos de peóns de materiais con resaltos sonoros ou diferenciados.



Colocación de sistemas de aviso de cruce sonoros.

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ

Propóñense como melloras:
Tendo en conta o resultado do análise anterior, podemos definir unha serie de melloras a levar a cabo
en distintos prazos:
-

-

As actuacións a curto prazo incluirán as solucións os problemas máis
facilmente solucionables, con menor custo económico
As actuacións a medio prazo, inclúen aquelas solucións que, ou
ben supoñen unha maior inversión económica, ou supoñen unhas
obras con afección menor ás rúas.
As actuacións a longo prazo, inclúen aquelas solucións máis
gravosas economicamente, ou que supoñen unha afección grande
ás rúas da cidade.

ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO
En canto as actuacións a curto prazo, considéranse as seguintes:
-

Eliminar a iluminación de edificios públicos e singulares a partir das
dúas da noite,
Facer o estudio da iluminación das rúas e realizar o apagado
parcial da iluminación a partir de certa hora da noite.
Substitución da primeira fase das lámpadas actuais por outras de
tipo LED.

Estas son medidas que supoñen un aforro significativo do gasto enerxético en alumeado, a primeira
medida non ten custo algún, e a segunda non supón un desembolso económico importante. A terceira
opción ten un custo inicial algo maior, pero facilmente asumible en un plan a longo prazo.
ACTUACIÓNS A MEDIO PRAZO
En canto as actuacións a medio prazo, considéranse unicamente a seguinte.
-

Substitución da segunda fase das lámpadas actuais por outras de
tipo LED.

ACTUACIÓNS A LONGO PRAZO
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