
 

               Concello de Vigo 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN 

XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO 

CONCELLO DE VIGO PARA A 

REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO 

BARRIO DO CURA 

 

Documento para Aprobación Inicial 

E.   CATÁLOGO 

 

 

 Marzo  2019 

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO E MEMORIA DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO 

PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA  

Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019                    

 
CAT. 1 

 

1.- CATÁLOGO 

O presente documento constitúe o Catálogo das edificacións e elementos existentes 

no ámbito da Modificación Puntual que, polas súas singulares características ou 

valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueolóxicos, etnográficos ou 

paisaxísticos, se considera conveniente conservar, mellorar ou recuperar, a efectos da 

súa protección legal por formar parte do patrimonio cultural de conformidade co 

establecido na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, e na Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

Os elementos recollidos no presente catálogo quedan incorporados ao Catálogo do 

PXOU de Vigo, e igualmente intégranse no Catalogo do Patrimonio Cultural de Galicia 

en virtude do disposto no artigo 30 LPCG. 

De conformidade co disposto no artigo 81.3 LSG, o catálogo conten de cada 

elemento catalogado unha ficha individualizada co contido establecido no 

amentado artigo e no artigo 197 RLSG. 

As  Fichas individualizadas conteñen para cada elemento catalogado as 

determinacións relativas ao nivel de protección e as actuacións autorizables segundo 

este, de acordo co establecido na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, tal como prescribe o artigo 196 RLSG. 

As fichas que incorpora o presente Catálogo son as que xa recollía o Catalogo do PERI 

do APR A-4-01 BARRIO DO CURA como resultado do estudo pormenorizado da 

edificación existente no ámbito, e que contou co informe favorable da Dirección Xeral 

do Patrimonio Cultura, coas modificacións estritamente necesarias para a súa 

adaptación á vixente Lei 5/2016 LPCG e ao disposto no RLSG en relación co contido 

dos catálogos dos instrumentos de planeamento. 

Trátase dun total de nove fichas correspondentes a dous inmobles (grupo de casas do 

Barrio do cura e edificio de vivendas do nº 4 da rúa Pi i Margall) e a sete espazos e 

elementos urbanos públicos.  

A todos os bens catalogados asígnaselles o nivel de protección AMBIENTAL. 

Os elementos que se incorporan ao Catálogo do PXOU son os recollidos no seguinte 

listado: 
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CAT. 3 

 

2.- RELACIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS NA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PXOU DE VIGO PARA A REORDENACIÓN DO BARRIO DO 

CURA 

 

A continuación recóllense as fichas individualizadas correspondentes aos inmobles e 

espazos e elementos urbanos catalogados no ámbito da Modificación Puntual 

  

N º  Ficha Couzada Parcela Denominación Tipo N ivel protección

AC-BC.001 24620 35/36/37/38 Barrio do cura, 10,11,12,13 GRUPO DE CASAS AMBIENTAL

AC-BC.002 24619 2 Rúa Pi y Margall, 4 EDIF. VIVENDAS AMBIENTAL

R-BC.001 BARRIO DO CURA RÚA AMBIENTAL

R-BC.002 RÚA DA BARROCA RÚA AMBIENTAL

R-BC.003 RÚA SANTA MARTA RÚA AMBIENTAL

L-BC.004 LAVADEIRO DE POBOADORES LAVADEIRO AMBIENTAL

F-BC.005 FONTE DA BARROCA FONTE DE CANO AMBIENTAL

C-BC.006 CRUCEIRO DO CAMPITO CRUCEIRO DE VARAL AMBIENTAL

K-BC.007 KIOSCO PASEO ALFONSO XII KIOSCO AMBIENTAL

Edificacións e elementos a protexer

Espazos e elementos urbanos públicos
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 FICHAS DE CATÁLOGO 
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC-BC.001 CLAVE PLANO:

15-24          16-

24

DESCRICIÓN 1.869

Estado da parcela:  

Estado da edificación:  

Abandono

Edificación en estado ruinoso. Mantéñense, nun estado razoablemente bo os elementos estruturais (muros exteriores de pedra, e o conxunto da solaina 

asoportalada e pontella de acceso) sin que presente problemas visibles de estabilidade estrutural. As cubertas, nos casos nos que non está derruídas, son a dúas 

augas, unha de Uralita e outras de tella. 

Estado de conservación: Os elementos de pedra consérvanse nun estado aparentemente bo, con partes con revoco de cemento e cubertas de grafittis. O interior das edificacións e as 

cubertas atópanse en estado de RUINA.

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

Nº 11:             2462036NG2726S0001ZH

Nº 12:             2462037NG2726S0001UH

Nº 13:             2462038NG2726S0001HH

522330,883793 4675964,972982

522328,405093 4675976,222182

522329,876293 4675970,693882

522331,616193 4675959,320082

VIGO Núcleo central

COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

OBSERVACIÓNS

O conxunto das casas do Barrio do Cura, xunto co espazo orixinal circundante intégrase na ordenación regulada na ordenanza BC-R01 para a súa conservación e rehabilitación con destino a 

equipamento público. 

DATA CONSTRUCIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ZONA DE ORDENACIÓN BC-R01  

ORDENANZA DE APLICACIÓN

Conxunto de edificacións correspondentes ao grupo de vivendas orixinais do Barrio do cura . Trátase de  catro edificacións encostadas por medianeiras laterais. Exemplo de arquitectura popular de 

certo interese tanto como elemento identitario do barrio como pola escena urbana que configuran, tanto polo espazo público que xeran las piezas entre sí, como pola su adaptación á topografía no 

tránsito da parte alta á baixa do ámbito.

As edificacións constan de dúas plantas (B+I), agás a edificación nº 10, a situada a cota máis baixa, que ten dúas planta máis de altura, unha por riba da altura das restantes edificacións e otra por 

baixo resolvendo o desnivel do terreo (-I+B+II).

Como elemento característico da configuración tipolóxica da edificación resulta de interese a solaina en planta primeira que recolle en continuidade as cuatro edificacións dándolle acceso dende a 

praciña de acceso situada á cota mais alta a través dunha pontella tamén de pedra, e que, á súa vez  produce un soportal en planta baixa, no espazo común exterior situado a cota inferior.

Estruturalmente a edificación está conformada por muros de carga exteriores realizados con sillares de pedra de grá do pais apiconada, e a solaina está soportada en piares, realizados todos estes 

elementos ao igual que a pontella de acceso tamén de pedra.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

USO ACTUAL

Edificacións de uso residencial. Na actualidade deshabitadas

ESTILO:     Edificación urbana tradicional

PRIVADA Nº 10:             2462035NG2726S0001SH

REFERENCIA CATASTRAL

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACIÓN

PROPIEDADE

PARROQUÍA NÚCLEO

DENOMINACIÓN:     CASAS DO BARRIO DO CURA

Barrio do cura, nos 10, 11, 12 e 13
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC-BC.001 CLAVE PLANO:

15-24          16-

24

CONTORNO DE PROTECCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura.

O contorno de protección delimítase conxuntamente co dos bens protexidos AC-BC.002 (Inmobles-Edificio de vivendas en rúa Pi y Margall nº 4) e R-BC.001 (Espazos e elementos protexidos-Barrio do 

cura)

Eliminaranse as construcións e elementos non orixinais, recuperando a volumetría orixinaria das vivendas.

ALZADOS DA EDIFICACIÓN

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

ELEMENTOS PÉTREOS DA EDIFICACIÓN:

       Fachadas, muros e piares de pedra

       Solaina e pontella de acceso

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

De acordo coas previsións da ordenación detallada do ámbito do Barrio do cura, poderá procederse a un desmontaje cuidadoso dos elementos obxecto de protección para su posterior reposición en 

su situación actual una vez realizadas as obras previstas no subsolo do ámbito e se alcance a cota de implantación das mesmas. A desmontaxe e posterior montaxe requirirá dun proxecto específico 

que permita establecer as garantías necesarias respecto da debida preservación do inmoble protexido. Dito proxecto deberá contar coa autorización da consellería competente en materia de 

Patrimonio cultural.

As actuacións que eventualmente se formulen axustaranse aos criterios establecidos no artigo 44 da LPCG e na nas normas particulares establecidas para este ámbito na Modificación Puntual do 

PXOU para a reordenación do Barrio do cura.

As eventuais actuacións na edificación e no seu contorno de protección formularanse con criterios de integración compositiva e coherencia formal compatibles e respectuosos cos valores culturais e 

paisaxísticos preexistentes e orientaranse a facilitar a interpretación orixinaria da edificación.

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN:     CASAS DO BARRIO DO CURA
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC-BC.001 CLAVE PLANO:

15-24          16-

24

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN:     CASAS DO BARRIO DO CURA
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC-BC.002 CLAVE PLANO: 16-24

DESCRICIÓN ESTILO Vilego 1.850

Estado de conservación: Bo

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  ZONA DE ORDENACIÓN BC-R02

OBSERVACIÓNS

A ordenanza de aplicación establece na zona próxima a este edificio catalogado unha limítación da altura as mesmas catro (4) plantas das que consta esta edificación, segundo se define na 

documentación gráfica da ordenanza, a efectos de conseguir unha acaída integración do inmoble no conxunto.

522344,211193 4675940,547582

USO ACTUAL

Edificacións de uso residencial.  Habitado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DATA CONSTRUCIÓN

Edificio de vivendas de trama de ensanche. Trátase dun inmoble de planta poligonal de catro alturas (B+II+baixo cuberta) situado no empece da couzada nº 24619. de dúas fachadas, unha principal 

a Pi y Bargall e outra secundaria ao Barrio do cura, esta última presenta dúas galerías de madeira superpostas á altura dos andares 1º e 2º. .

A fachada principal ofrece unha secuencia de catro portas na planta terrea –onde o paramento se presenta almofadado-, deseño que se repite nos pisos superiores con portasdaire enmarcadas 

baixo falsas claves ornamentais acanaladas entre lenzos de muro lisos. senllos balcóns corridos unifican os catro ocos de iluminación de forma severa e elegante.

A fachada cara a rúa Pi y Margall é de sillería de pedra ornamentada con molduras e recercado do ocos e unha cornixa de remate da edificación. A fronte das plantas altas da edificación cara esta 

rúa está rematada por balconadas corridas con brarandas metálicas ornamentadas. A fachada ao Barrio do cura presenta un remate de enfoscado pintado sobre fábrica de ladrillo  e conta no van 

central das dúas plantas altas cunha galería de madeira baixo a que se dispón un oco con balcón

Estado da parcela:  Ocupada pola edificación

Estado da edificación:  Bo

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

PRIVADA 2461902NG2726S0001AH

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Rúa Pi y Margall, nº 4 VIGO Núcleo central

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN:     EDIFICIO DE VIVENDAS PI Y MARGALL Nº 4

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC-BC.002 CLAVE PLANO: 16-24

O contorno de protección delimítase conxuntamente co dos bens protexidos AC-BC.001 (Inmobles-Casas do Barrio do cura) e R-BC.001 (Espazos e elementos protexidos-Barrio do cura)

Alzado á rúa Pi y Margall Alzado ao Barrio do cura

FACHADAS

GALERÍAS

BALCÓNS E VARANDAS

CARPINTERÍAS DE MADEIRA

As actuacións que eventualmente se formulen axustaranse aos criterios establecidos no artigo 44 da LPCG e na nas normas particulares establecidas para este ámbito na Modificación Puntual do 

PXOU para a reordenación do Barrio do cura.

As eventuais actuacións na edificación e no seu contorno de protección formularanse con criterios de integración compositiva e coherencia formal compatibles e respectuosos cos valores culturais e 

paisaxísticos preexistentes e orientaranse a facilitar a interpretación orixinaria da edificación.

A planta baixo cuberta deberá ser substituída, adecuándose ás condicións establecidas na ordenanza de aplicación.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN:     EDIFICIO DE VIVENDAS PI Y MARGALL Nº 4

ALZADOS DA EDIFICACIÓN
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: AC-BC.002 CLAVE PLANO: 16-24

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ARQUITECTURA CIVIL

DENOMINACIÓN:     EDIFICIO DE VIVENDAS PI Y MARGALL Nº 4
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 FICHAS DE ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS 
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: RÚA Nº FICHA: R-BC.001 CLAVE PLANO: 16-24

DESCRICIÓN

OBSERVACIÓNS

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

Este conxunto constitúe un bo exemplo de arquitectura polular no contorno do Casco Vello. Situado extramuros e lonxe do centro cívico da vella cidade, acada unha riqueza espacial, arquitectónica e 

etnográfica salientable. 

O maior interese que ten este espazo urbano como espazo a conservar é o seu carácter, que malia o estado de ruína e abandono no que se atopa aínda manten.

Os elementos de maior interese deste lugar e a formalización da súa estrutura espacial na que ten un papel relevante o xogo de escadas e desniveis, malia os problemas de accesibilidade que xeran.

INTENSIDADE DE USO:  Moi baixa, apenas sen uso polo estado de abandono do barrio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Moi malo

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  SISTEMA VIARIO LOCAL

O Barrio do Cura ubicado case no límite sur do ámeto do casco vello, móstrase baixo unha morfoloxía desigual propia da arquitectura popular que denuncia a súa xeración espontánea, non 

planificada.

A existencia deste claro urbano hai que valoralo como distribuidor do tráfico peonil, ao tempo que contribúe a desafogar un rueiro excesivamente constrinxido e atafegado. O resultado -sen buscar 

intencionalmente o efecto- é  dunha teatralidade e pintoresquismo moi interesantes: dende a Rúa Pi i Margall desce un tramo de escada parello á rúa, a continuación un elegante tramo en carto de 

círculo emboca perpendicularmente cara a plataforma máis elevada do Barrio do Cura, a continuación o espacio estreitase para baixar ata a solaina das casas do Barrio do cura que dominan a 

seguinte praciña de planta triangular.

Agás os tramos de chanzos e escadas en granito labrado sen bocel, o restante pavemento é bastante pobre atopándose treitos en morteiro de cementeo, chapaplana ou pelouros. O estado dos 

elementos de protección tamén é precario así como a presencia de alumeado.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS OU PAISAXÍSTICOS SINGULARES 

ESTADO ACTUAL

ESTADO DE USO:  En uso.

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

CONCELLO DE VIGO 522347,3 4675950,0

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Rúa Pi i Margall, entre os números 4 e 6. VIGO Núcleo central

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

DENOMINACIÓN:     BARRIO DO CURA

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: RÚA Nº FICHA: R-BC.001 CLAVE PLANO: 16-24

O contorno de protección delimítase conxuntamente co dos bens protexidos AC-BC.001 (Inmobles-Casas do Barrio do cura) e AC-BC.002 (Inmobles-Edificio de vivendas en rúa Pi y Margall nº 4)

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

O tratamento deste espazo ten necesariamente que resolverse de xeito integral co conxunto das casas do Barrio do cura co que conforma unha peza inseparable. As intervencións sobre este espazo  

procurarán, mantendo o seu carácter orixinal, a mellora das súas condicións de accesibilidade e a súa integración no conxunto da actuación.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

ESCADAS

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

De acordo coas previsións da ordenación detallada do ámbito do Barrio do cura, poderá procederse a un desmontaje cuidadoso dos elementos obxecto de protección para su posterior reposición en 

su situación actual una vez realizadas as obras previstas no subsolo do ámbito e se alcance a cota de implantación das mesmas. A desmontaxe e posterior montaxe requirirá dun proxecto específico 

que permita establecer as garantías necesarias respecto da debida preservación do inmoble protexido. Dito proxecto deberá contar coa autorización da consellería competente en materia de 

Patrimonio cultural.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

DENOMINACIÓN:     BARRIO DO CURA

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: RÚA Nº FICHA: R-BC.002 CLAVE PLANO: 16-24

DESCRICIÓN

OBSERVACIÓNS

INTENSIDADE DE USO:  Baixa. Na actualidade serve de acceso ás vivendas da propia rúa, e como atallo na conexión peonil entre a rúa Poboadores e o Berbés

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  SISTEMA VIARIO LOCAL

Ruela de pequeno porte que antano efectuaba a importante misión de conectar directamente os dous burgos occidentais (o Barrio da Falperra a a Ribeira do Berbés) a través da caeira de forte 

pendiente denominada a Barronca. Este eixo viña de ser potenciado pola existencia da pequena fonte da Barroca, hoxendía moi apreciada polos habitantas desta zona do Casco Vello..

Esta ruela remata cara a rúa Poboadores nun treito en escada, polo que a conexión entre o Berbés é a rúa Poboadores é de tránsito exclusivo de peóns.

O estado actual desta rúa é malo, xustificable xa polo descuido que presenta o entorno da fonte que carece dun sistema adecuado de recollida da auga

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS OU PAISAXÍSTICOS SINGULARES 

O maior interese que ten esta rúa como espazo a conservar ven de manter a súa traza e concepción orixinal en intima relación coa tradicional fonte que se atopa na parte alta da súa traza, chegando 

á rúa Poboadores, que fan parte da memoria do barrio histórico da cidade, sen que poida destacarse ningún outro elemento singular determinante dun especial interese.

ESTADO ACTUAL

ESTADO DE USO:  En uso. Aberto á circulación peonil 

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

CONCELLO DE VIGO 522358,4 4676078,2

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Entre rúa Poboadores e praza do Berbés VIGO Núcleo central

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     RÚA DA BARROCA

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: RÚA Nº FICHA: R-BC.002 CLAVE PLANO: 16-24

 Ao tratarse dun espazo urbano de límite co tecido edificatorio do Casco Vello, recoméndase unha actuación de conservación e mellora ambiental a os efectos de resolver as entregas co contexto 

edificado de toda a actuación, como intervención integral e de remate entre o ámbito que nos ocupa e a súa contorna. Preténdese co desenvolvemento da ordenación prevista na Modificación 

Puntual do PXOU para a reordenación do Barrio do cura, que a actuación a realizar sexa integrada coa totalidade da contorna circundante.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura.

O contorno de protección delimítase conxuntamente co da Fonte da Barroca F-BC.005, situada na mesma rúa.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

Da análise realizada conclúese que non existe ningun elemento concreto de interese, que o interese do espazo radica máis na súa significación que nos propios elementos constructivos que a 

compoñen ou a delimitan.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     RÚA DAS BARROCAS

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: RÚA Nº FICHA: R-BC.003 CLAVE PLANO: 15-24

DESCRICIÓN

OBSERVACIÓNS

INTENSIDADE DE USO:  Baixa. Na actualidade serve de acceso restrinxido ás vivendas e a zona previa á igrexa, ámbito a modo de adro que da acceso ás ceremonias de celebración no 

templo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  SISTEMA VIARIO LOCAL

Próxima ao límte sur do Casco Vello recibe o seu nome da antiga ermita de Santa Marta (1411), existente no lugar ocupado actualmente pola Igrexa de S. Francisco (dende 1583). Coincidindo coas 

pautas de instalación das ordes mendicantes, esta rúa situouse extramuros xusto no fin da cidade ata ben entrado o século XX, mantendo aínda hoxe a fisonomía propia dunha corredoira, que serve 

para dar acceso restrinxido  a algunhas vivendas e á mesma igrexa e convento de San Francisco (Casa da Caridade). 

A pesar da actual consolidación da cidade, a maclaxe entre o Casco Vello e a cidade do S.XX ou o esponxamento apreciable no Barrio do Cura, fan referencia a unha estructura territorial agraria (de 

orixe preindustrial) que serviu de apoio ao crecemento na aba occidental do Monte Castro. Deste xeito o sistema de camiños que partían do alfoz cara Bouzas, Baiona e Tui artellou a expansión case 

de tipo suburbial de xeito que a Rúa Santa Marta presentando este pequeno treito de corredoira transfórmase na ampla vía urbana que resolve a conexión entre as rúas C. de Torrecedeira e Pi y 

Margall. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS OU PAISAXÍSTICOS SINGULARES 

O seu trazado no contexto da situación extramuros no límite do tecido do casco histórico. A traza actual corresponde á orixinal, só alterada polas intervencións que resolven o acceso aos edificios 

novos ou rehabilitados que se foron ejecutando nas últimas décadas. 

O maior interese que ten este espazo urbano como espazo a conservar é o seu carácter, que co paso do tempo non se perdeu, xa que ao non ser un eixo de conexión rodado entre a rúa C. de 

Torrecedeira e ol Berbes ten conservado en certo modo a súa traza e concepción orixinal. Por outra banda non se atopan outros elementos singulares que poidan determinar o seu interese.

Da análise realizada conclúese que non existe ningun elemento concreto de interese, q que o interese do espazo radica máis na súa configuración espacial que nos propios elementos constructivos 

que a compoñen ou a delimitan.

ESTADO ACTUAL

ESTADO DE USO:  En uso. Aberto á circulación peonil e ao tráfico rodado

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

CONCELLO DE VIGO 522239,8 4675994,6

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Rúa Santa Marta VIGO Núcleo central

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     RÚA SANTA MARTA

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: RÚA Nº FICHA: R-BC.003 CLAVE PLANO: 15-24

Recoméndase o seu tratamento para os efectos de recuperar o seu carácter orixinal, e mellorar as súas condicións de accesibilidade, iluminación e reparación de pavimentos e servizos.

 Ao tratarse dun espazo urbano de límite co tecido edificatorio do Casco Vello, recoméndase unha actuación de conservación e mellora ambiental a os efectos de resolver as entregas co contexto 

edificado de toda a actuación, como intervención integral e de remate entre o ámbito que nos ocupa e a súa contorna. Preténdese co desenvolvemento da ordenación prevista na Modificación 

Puntual do PXOU para a reordenación do Barrio do cura, que a actuación a realizar sexa integrada coa totalidade da contorna circundante.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

Da análise realizada conclúese que non existe ningun elemento concreto de interese, que o interese do espazo radica máis na súa configuración espacial que nos propios elementos constructivos que 

a compoñen ou a delimitan.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     RÚA SANTA MARTA

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: L-BC.004 CLAVE PLANO: 16-24

DESCRICIÓN

OBSERVACIÓNS

A actual formalización dos elementos de cobertura son resultado do proxecto de rehabilitación e mellora realizado pola arquitecta Dª Concepción Cameselle Solá en 1993. Pódese apreciar o estado 

conservación que resulta do uso dos panos de vidro traslúcido, así como a disposición arquitectónica do apoio das cerchas nas cabezas dos pilares, obviando a linguaxe das preexistencias.

LAVADEIRO

INTENSIDADE DE USO:  Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  SISTEMA LOCAL DE ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES (ORDENANZA 3.1.A)

Seguindo os modelos tipolóxicos tradicionais, sobre unha base de enlousado en perpiaño levántase un pilón rectangular do mesmo material subdividido en doce pías. Esta división realizada 

probablemente en fábrica de tixolo e revestida de azulexo vidrado branco, permite o apoio das canalizacións de abastecemento. A particular disposición posibilita unha racionalización do uso xa que 

independiza cada un dos cubículos obtidos trala partición.

A cuberta de catro augas , resultado dunha intervención relativamente recente, artéllase mediante lixeiras cerchas metálicas de tubo de aceiro izadas mediante unha fieira de pilares de fundición e 

apoiadas no muro de contención que salva a diferencia de cotas existente entre a praciña do lavadeiro e oa rúa Poboadores.

Sobre a as correas de tubo de aceiro fíxanse os panos de vidro traslucido nervado que garanten a impermeabilización e o paso da luz.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS OU PAISAXÍSTICOS SINGULARES 

O interese do elemento está no seu carácter dentro da memoria do barrio. O elemento en si non presenta gran interese desde o punto de vista arquitectónico, debido a que xa sufriu diferentes 

alteracións, a última en 1.993. Aínda que se recoñece o carácter singular deste tipo de elemento de arquitectura popular, tradicional, en relación á súa capacidade de xerar un espazo urbano de 

referencia e reunión dentro da trama urbana que o rodea. Aínda que neste caso a peza carece dun maior interese individualmente, se se lle considera como formando parte dun espazo urbano no 

que xunto coa fonte e a rúa Barroca forman un conxunto de referencia dentro do ámbito de maior interese paisaxístico e arquitectónico desde a visión urbana da cidade. 

ESTADO ACTUAL

ESTADO DE USO:  Sen uso

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

CONCELLO DE VIGO 522368,2 4676060,1

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Rúa Poboadores VIGO Núcleo central

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     LAVADEIRO DE POBOADORES

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: Nº FICHA: L-BC.004 CLAVE PLANO: 16-24

Recoméndase alguna actuación no contorno para revitalizar este espazo. A actuación debe formularse de xeito integrado coa fonte e a rúa da Barroca e as novas zonas verdes e espazos público 

proxectados no ámbito do Barrio do cura

CONTORNO DE PROTECCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

Lavadeiro

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     LAVADEIRO DE POBOADORES

LAVADEIRO

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: FONTE Nº FICHA: F-BC.005 CLAVE PLANO: 16-24

DESCRICIÓN

OBSERVACIÓNS

INTENSIDADE DE USO:  Baixa. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  SISTEMA VIARIO LOCAL

A fonte da Barroca preséntasenos como un cano humilde embutido nun triste murete de cantería construído baixo a modalidade de opus incertum. 

A auga-non potable segundo a advertencia municipal-abastece tamén ao lavadoiro público en crecente desuso situado nas súas proximidades.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS OU PAISAXÍSTICOS SINGULARES 

O interese do elemento radica no  seu carácter dentro da memoria histórica do barrio.  O elemento en si non presenta interese desde o punto de vista arquitectónico, dada a súa escasa entidade (tan 

só un tubo saíndo dun muro). Por outra banda o interese urbano do elemento e a súa contorna, como espazo urbano de referencia e lugar de encontro do barrio,  resulta totalmente  desparecido 

dado o seu mal estado de conservación, e a total falta de utilidade na actualidade xa que a auga non é potable. 

Aínda que se recoñece o carácter singular deste tipo de elemento de arquitectura popular, tradicional, en relación á súa capacidade de referenciar un  espazo de reunión dentro da trama urbana que 

o rodea. Aínda que neste caso a peza carece dun maior interese individualmente, se se lle considera como formando parte dun espazo urbano no que xunto co Lavadorio de Poboadores e a  rúa da  

Barroca  forman un conxunto de referencia dentro do ámbito de maior interese paisaxístico e arquitectónico desde unha visión urbana da cidade.

ESTADO ACTUAL

ESTADO DE USO:  En funcionamento, aínda que a auga do manacial orixinal e auga non potable.

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

CONCELLO DE VIGO 522363,5 4676073,7

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Rúa da Barroca VIGO Núcleo central

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     FONTE DA BARROCA

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: FONTE Nº FICHA: F-BC.005 CLAVE PLANO: 16-24

Proponse a conservación ambiental, aínda sendo unha arquitectura menor, propoñendo unha intervención real de rexeneración e recuperación da peza e do espazo urbano no que se insere

CONTORNO DE PROTECCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura.

O contorno de protección delimítase como parte do contorno de protección da rúa da Barroca R-BC.002, na que se atopa a fonte.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

Tipoloxía da fonte.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     FONTE DA BARROCA

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: CRUCEIRO Nº FICHA: C-BC.006 CLAVE PLANO: 16-24

DESCRICIÓN

OBSERVACIÓNS

Aínda que o único interese do cruceiro é o ornamental, proponse, en todo caso, a súa conservación comotal elemento ornamental desprazado ás novas zonas verdes e espazos libres previstos na 

Modificación Puntual do PXOU para a reordenación do Barrio do cura.

INTENSIDADE DE USO:  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  SISTEMA VIARIO LOCAL

Elemento singular: Crucero de varal de factura moi recente colocado no lugar nunha remodelación deste espazo realizada polo concello a finais do S.XX, polo que se trata dunha peza decorativa sen 

valor histórico nin especial interese arquitectónico. A  súa ubicación nun espazo urbano “recreado” no obedece tampouco a lóxicas do proceso de construción histórico da cidade.

O cruceiro do Campito denuncia material e estéticamente a súa recente factura: o tratamento da pedra que exhibe, resposta a un pulido minucioso que aporta ao conxunto unha xeometrización 

rigurosa pouco enriquecedora.

Malia súa asdcripción tipolóxica tradicional, xunto coas características de estilo e planteamento que exhibe, delatan a moderna concepción e execución dun elemento de utilidade hoxendía 

ornamental. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS OU PAISAXÍSTICOS SINGULARES 

O único interese do cruceiro é o ornamental. 

ESTADO ACTUAL

ESTADO DE USO:  

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

CONCELLO DE VIGO 522381,1 4676019,2

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Rúa Poboadores VIGO Núcleo central

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     CRUCEIRO DO CAMPITO
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: CRUCEIRO Nº FICHA: C-BC.006 CLAVE PLANO: 16-24

Proponse  a súa conservación como elemento ornamental desprazado ás novas zonas verdes e espazos libres previstos na Modificación Puntual do PXOU para a reordenación do Barrio do cura, na 

localización que se indica nos planos de ordenación detallada da MP.

CONTORNO DE PROTECCIÓN

En razón das consideracións feitas en relación con este elemento, non se establece para o mesmo un contorno de protección máis alá do propio elemento.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

Cruceiro

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     CRUCEIRO DO CAMPITO
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Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: KIOSCO Nº FICHA: K-BC.007 CLAVE PLANO: 16-24

DESCRICIÓN

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     KIOSCO DO PASEO DE ALFONSO XII

LOCALIZACIÓN PARROQUÍA NÚCLEO

Paseo de Alfonso XII VIGO Núcleo central

PROPIEDADE REFERENCIA CATASTRAL COORDENADAS UTM (ETRS89, Fuso 29N)

CONCELLO DE VIGO 522395,8 4676020,4

ESTADO DE USO:  Sen uso

TIPO DE BEN ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN

CATALOGADO LOCAL AMBIENTAL

Proxectado por Jenaro de la Fuente Álvarez, esta pequena peza de arquitectura sintetiza, case que por ela mesma, as características do racionalismo vigués vixente ata mediados de século 

pasado.

Formalmente ven definido por dous módulos pechados semicirculares e independentes, dispostos simétricamente respecto a columna e banco circular central e unificados a través da cuberta 

continua. Malia a grande sinxeleza do plantexamento non deixan de ser evidentes as contradiccións do "estilo", xa que a pesar da súa denominación, a racionalización enténdese como unha 

simplificación decorativa non exenta

das metáforas formais máis recurrentes da época (veanse as claras referencias navais ou o fluente e aerodinámico moldurado Art Decó).

Tamén é patente o "matizado" exhibicionismo estructural propio da etapa de popularización do formigón armado, de xeito que incluso a diferenciación entre pechamento e estructura aparece 

audazmente plantexada: ancorada nunha fieria de pilares voa a atrevida cuberta plana e baixo ela os bancos extremos debuxan a directriz dun cerramento vítreo con vontade de ser certamente 

inmaterial. Nembargantes -víctima das contradiccións anteriormente citadas-, a estructura disfrázase, cúbrese co omnipresente granito, pero neste caso coa perda da súa cualidade tectónica 

unha vez alixeirado o grosor a través dos novos cortes mecanizados e confiando a súa adherencia ao morteiro de cemento.

Chegados e este punto é preciso retomar a cualidade fundamental deste proxecto: a diafanidade que conleva o uso dunha moderna estructura de vector activo, a certa independencia da solución 

de pechamento vítreo continuo. Deste modo é posible desmarcarse das decisións que fan do primeiro racionalismo unha cuastión de "estilo" provocado polo agotamento das linguaxes do 

eclecticismo, e permite definir vagamente a metodoloxía.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS OU PAISAXÍSTICOS SINGULARES 

O interese do elemento radica en que é un exemplo representativo do racionalismo arquitectónico na cidade de  vigo. O seu carácter como peza singular, dentro do ámbito de maior interese 

paisaxístico e arquitectónico do miradoiro do Paseo de Alfonso, non deixa de estar dotada de certo protagonismo no espazo urbano no que se insere. 

O elemento foi con todo moi alterado ao longo dos anos sufrindo en distintas ocasións  distintas reformas, e mesmo foi desprazado do seu lugar inicial, que o desvirtuaron no seu interese 

orixinal. 

A día de hoxe practicamente o seu uso redúcese ao de servir como espera da  parada de autobuses.

O seu interese radica na protección do elemento en si, como peza a conservar.

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIÓNS

INTENSIDADE DE USO:  Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SOLO URBANO CONSOLIDADO.  SISTEMA VIARIO LOCAL

Data sinatura: 28/10/2019   CSV: 2AE1CC-C83489-2E8549-18DYEP-1KHQ6L-HE  Verificable en www.vigo.org/csv  APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19



Concello de Vigo

CLASE 

ELEMENTO:
TIPOLOXÍA: KIOSCO Nº FICHA: K-BC.007 CLAVE PLANO: 16-24

CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL DE  VIGO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU-93 NO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA

ESPAZOS E ELEMENTOS URBANOS

DENOMINACIÓN:     KIOSCO DO PASEO DE ALFONSO XII

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER

Kiosco

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES

As actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental de conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG) segundo os tipos 

de intervención definidos no artigo 40 da mesma Lei:

       a) As de investigación, valorización, mantemento, conservación, restauración, consolidación e rehabilitación e reestruturación parcial o total. 

       b) As de ampliación, en planta e en altura, sempre que non supoñan un deterioro ou destrución dos valores culturais que motivan a súa protección.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Aos efectos do previsto no artigo 29 LPCG establécese un contorno de protección para este ben catalogado, cuxa delimitación se recolle (liña de trazos azuis) no plano de localización que figura na 

presente ficha e nos planos de ordenación da Modificación Puntual do PXOU para a remodelación do Barrio do cura. No presente caso, toda vez que a actual ubicación do kiosko non é a orixinal, 

senón o resultado de distintos cambios de emprazamento, o contorno de protección limítase ao propio elemento.

Racionalización do mobiliario circundante en busca dunha correcta percepción do Kiosco acorde coa xeneralidade do Paseo

CONTORNO DE PROTECCIÓN
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