
Coa reforma deste espazo agora po-
des achegarte ao Complexo Deporti-
vo e Centro de Saúde dun xeito agra-
dábel, seguro e saudábel: camiñando 
ou pedaleando en bicicleta, por itine-
rarios peonís e ciclábeis sombreados, 
axardinados e dotados de bancos, 
papeleiras e aparcabicicletas.

Ponteareas é unha vila ideal para ca-
miñar e pedalear. Calquera punto do 
centro urbano atópase a menos de 
10 minutos camiñando do Complexo 
Deportivo. Apúntate á nova mobili-
dade de Ponteareas: deixa o coche e 
móvete por Ponteareas, a pé ou en 
bici.

Zona Azul gratuíta do 
Complexo Deportivo 
Álvaro Pino
As prazas de aparcamento 
dispoñíbeis pasan de 42 a 336 
diarias
Os espazos de estacionamento de vehículos 
son necesarios para aqueles desprazamentos 
que non se poden realizar a pé. Para atender 
esa necesidade o Concello de Ponteareas 
puxo en marcha a zona de estacionamento 
limitado (zona azul) no Complexo Deportivo 
Álvaro Pino. O seu horario de funcionamen-
to será o do Complexo: de 7:00 a 23:00. O 
tempo máximo de aparcamento é de 2 horas 
na quenda de mañá (7:00 a 15:00) e 2 horas 
na quenda de tarde (15:00 a 23:00). Segundo 
datos do Complexo, a estancia media nas ins-
talacións non supera as 2 horas. Para aquelas 
persoas usuarias que fan un uso máis prolon-
gado existen 124 prazas de uso libre no resto 
da contorna. Con esta medida repártese de 
forma racional e equitativa o espazo existen-
te, aténdese mellor a demanda das persoas 
usuarias do Complexo e evítase que vehículos 
alleos ás instalacións acaparen durante moi-
tas horas os aparcamentos.

Un novo espazo público de calidade para as persoas
Complexo Deportivo Álvaro Pino e Centro de Saúde
A humanización da contorna do Complexo Deportivo Álvaro Pino e do Centro de Saúde, 
converteu este espazo público nun lugar pensado para as persoas, agradábel, atractivo, 
amábel e máis saudábel, con zonas de estancia e relación social, para o paseo e para o goce 
de todos e todas, que melloran o aspecto e a imaxe dunhas das principais entradas á vila de 
Ponteareas.

Apúntate á 
mobilidade 
saudábel e 
sustentábel! 



Un mellor reparto do espazo público

Prazas dispoñíbeis
42 ao longo de todo o día 

Antes Agora
336

Horario de funcionamento:

Días laborábeis
07.00 a 23.00 horas

Quendas de estacionamento
07.00 a 15.00 horas
15.00 a 23.00 horas

Tempo máximo de 
estacionamento:
2 horas en cada quenda

Zona de estacionamento 
limitado gratuíto

Obrigatorio tícket


