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0. INTRODUCIÓN

Este documento do PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA LA SOLEDAD (en diante,

P.E.P. SOLEDAD) en desenvolvemento do PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO (en diante

PXOM) redáctase de oficio polos servizos técnicos municipais da Oficina de Planeamento e Xestión,

para dar cumprimento á Resolución do Vicepresidente da XMU de data 26 de xullo de 2012 sobre

iniciación da redacción e tramitación do Plan Especial de Protección da Colonia Histórica La Soledad.

O  equipo  redactor  estivo  integrado polos  servizos  técnicos  e  xurídicos  municipais  das  Oficinas  de

Planeamento  e  Xestión,  así  como  por  técnicos  da  Concellería  de  Patrimonio  Histórico.  O  equipo

técnico multidisciplinar que participou na redacción estivo formado por Antonio Alonso Fernández e

Paula Martínez Vidal  (arquitectos),  Begoña Mougán Álvarez  (enxeñeira superior,  técnica de medio

ambiente),  Lorena López Rodríguez (técnica de administración xeral,  xurídica) e Fernando Vilaboa

Pérez (conservador de espazos naturais da oficina de patrimonio histórico).

Como colaborador en prácticas, na recollida de información e na redacción da Memoria Informativa

participou  o arquitecto técnico Xurxo Pardo Besadío, entre os meses de maio e xullo de 2014. Nos

traballos  de  investigación  histórica  colaboraron  os  servizos  municipais  do  arquivo  municipal,  en

especial Julio Larrañaga, nunha encomiable labor de búsquea nos expedientes de licenzas orixinais do

ámbito.

O Plan refírese  a un  ámbito  duns  55.000  m2,  que  se  describe  con  máis  detalle  no  artigo  2  desta

Memoria, delimitado polo PXOM de Vigo  (planos 8-K, 8-L, 9-K e 9-L),  situado na aba do poñente do

Monte do  Castro, entre a Rúa Cronista Álvarez Blázquez e a Rúa Hispanidade, nunha zona de solo

urbano  consolidado cualificada  coa  ordenanza  9  de  “Vilas  e  Chalés”  co  carácter  de  “Colonia

Histórica”. O número de Expediente é o 13842/411.

De acordo coa definición do artigo 69 da LOUG, os plans especiais de protección teñen por obxecto

preservar  o medio ambiente, as augas continentais, o litoral  costeiro, os espazos naturais,  as áreas

forestais, os espazos produtivos, as vías de comunicación, as paisaxes de interese, o patrimonio cultural

e outros valores de interese. Así  mesmo, poderán ter como finalidade a protección, rehabilitación e

mellora  dos  elementos  máis  característicos  da  arquitectura  rural,  das  formas  de  edificación

tradicionais,  dos  conxuntos  significativos  configurados  por  elas  e  dos  núcleos  rurais  histórico-

tradicionais.

A  primeira  fase de Información  urbanística,  recollida  neste  documento  de Memoria  Informativa  e

Diagnóstico,  consiste  na  recollida da información de toda índole  precisa para  a elaboración dos

traballos. Ademais dos aspectos aos que fai referencia o capítulo IX do título I do Regulamento de

planeamento,  recóllese  toda  a  información  precisada  referente  aaspectos  ambientais,

socioeconómicos, históricos, arqueolóxicos e todos aqueloutros que se consideraron de interese para a

redacción do plan especial.
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Sobre  a  base  da  información  recollida  e  procesada,  o  equipo  redactor  realizou   o  diagnóstico

socioeconómico  e  territorial  do  ámbito  obxecto  de  protección,  expresando  a  estrutura  territorial

básica, amosando os problemas detectados e sinalando as alternativas de acción posibles, o que

constitúe o elemento central da memoria xustificativa do plan.

1. ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO E EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1.1. ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO

O  vixente  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  (en  diante,  PXOM)  de  Vigo  foi  aprobado

definitivamente,  de  forma  parcial,  por  Orde  da  Conselleira  da  CPTOPT  da  Xunta  de  Galicia  do

16.05.2008  (DOG  nº  106,  do 03.06.2008)  e  a  súa  normativa  foi  integramente  publicada  no BOP o

06.08.2008 (BOP nº 151 - Suplemento). O 13.07.2009 o Conselleiro da CMATI aprobou definitivamente o

documento de cumprimento da Orde da CPTOPT do 16.05.2008 sobre aprobación definitiva do PXOM

de Vigo (DOG nº 144, do 24.07.2009).

O  PXOM  de  Vigo  prevé  un  Plan  Especial  de  Protección:  P.E.P.  SOLEDAD,  cuxo  ámbito  atópase

delimitado  por  unha  liña  de  trazo  descontinua  expresiva  nos  Planos  da  Serie  2  de  'Ordenación

pormenorizada dos solos urbano e de núcleo rural', follas 8-K, 8-L, 9-K e 9-L (Escala 1/2.000) do PXOM, e

incorporados na Documentación gráfica anexada ao presente documento.

No tocante á zona delimitada obxecto do P.E.P. SOLEDAD, o PXOM a clasifica como SOLO URBANO

CONSOLIDADO, e a cualifica coa ORDENANZA 9 de EDIFICACIÓN DE VILAS E CHALÉS. Para os efectos

de aplicación das condicións de edificación distínguense seis (6) graos, correspondéndose neste caso

ao grao 3º e ao grao 2º.

Asemade sinálase a clave E  que corresponde a áreas  catalogadas reguladas no artigo 9.9.9  das

Normas Urbanísticas do PXOM de Vigo (en adiante, NN.UU.) que establece:

1.  Dentro  desta  Ordenanza recóllense zonas  que teñen un  carácter  de colonias  históricas,  nelas,

ademais do Grao correspondente, están sinaladas por unha clave de situación E que corresponde á

condición especial da catalogación da área que afecta tanto ó conxunto como ás edificacións.

2. Ata que se redacte un planeamento específico sobre ditos ámbitos, só se poderán realizar obras nos

edificios de Reestruturación, obras Exteriores e de Reconfiguración,  recollidos no Artigo 2.6.2 destas

Normas.

3. Prohíbense as obras de demolición e nova planta,  agás que houbese un soar  no momento da

Aprobación Provisional do Plan.
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1.2. ANÁLISE HISTÓRICA

O conxunto de vilas-chalés da Colonia da Soledad non desenvolve un proxecto urbanístico unitario; e

en realidade resulta impropio consideralo como unha verdadeira “Colonia” Histórica. A pesar de ter

características que a asemellan, non constan dunha trama urbanística nin parcelaria organizada, nin

tampouco existe un patrón común na edificación das construcións, o que provoca certa desorde no

ámbito.  

De seguido, achégase a documentación cartográfica e fotográfica empregada no estudo do ámbito.

– Cartografías do século XIX. Plano de Coello, ano 1856: 

          Plano de Coello do ano 1856

Nesta época o ámbito é o extra radio da cidade amurallada. O camiño da Regueira e Tui (actual

Romil) sae cara ao sur, rodeando a ladeira oeste do Monte do Castro (de propiedade militar) e diríxese

á parroquia de Freixeiro (situado na zona actual de praza América) e máis o sur dirección cara a

actual avenida da Florida.

As  fincas  das  marxes  teñen  un  carácter  rural  de  pequenas  dimensións,  con  algunha  edificación

espallada a carón do camiño, sen embargo na marxe superior do camiño subindo pola ladeira do

monte  ata  o  camiño  da  Atalaia  do  Castro,  cabe  salientar  dúas  fincas  de  recreo  de  grandes

dimensións: “A gran Atalaia” quinta  de recreo con sorprendentes vistas á bahía dun vigués emigrante

en Cuba e “ A Guardesa”  pertencente a  algún emerxente burgués da vila.    
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- Cartografía do século XIX. Plano militar, ano 1875:

Plano do Arquivo Militar do Ministerio do Exército (ano 1875)
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- Cartografía do século XX. Plano de Ramiro Pascual, ano 1910:

Plano de Ramiro Pascual do ano 1910, antes do proxecto de Palacios.

Neste plano pódese apreciar unha maior ocupación en torno ao camiño da subida a Atalaia. Tamén

se  observa   o  primitivo  chalé  da  finca  Atalaia.  As  aliñacións  que  se  debuxan  son  a  escuadra,

ortogonais,  e xa hai  indicios da rúa Panamá, onde comezan a proliferar algunha edificación, que

posteriormente pasará a ser avenida da Hispanidade

Detalles ámbito plano Ramiro Pascual (1910)  e cartografía de Jenaro de La Fuente (1916)
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- Fotografía aérea coas principais parcelas e edificacións a comezos do século XX:

Ámbito sobre fotografía do voo americano (1950) 

Nesta  imaxe  aérea  (Fotografía  aeréa  do  Voo  do  exército  americano  de  1.950)  pódese  apreciar

algunha das construcións existentes na primeira metade do pasado século XX, destacando o chalé de

Francisco Ulloa (deseñado por Emilio Salgado Urtiaga no 1925) e o do bispo Eijo Garay, obra de Gómez

Román, ambos no interior da finca Gran Atalaia que ocupa unha extensión aproximada de 18.000 m2.

Esta finca foi mercada a comezos de século polo bispo, onde instaurou a súa residencia estival. 

Alzados do proxecto do Chalé de D. Leopoldo Eijo Garai na finca da Atalaya ( arq. M. Gómez Román)

Fonte.; Publicación Garrido J. E Iglesias X.R. “Vigo arquitectura urbana”

A  partir  do  ano  1957,  encarga  o  proxecto  dunha  igrexa  ao  arquitecto  Antonio  Cominges  que

posteriormente daría paso o templo de “La Soledad”.  
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Reportaxe fotográfica das obras de construcción do templo de La soledad ( anos sesenta s.XX)

Fonte.: Páxina web da Parroquia de La Soledad.

- Plan de extensión e reforma interior de Vigo, de Antonio Palacios 1932:

Neste Plan, encargado polo Concello de Vigo no ano 1930  e que non acadou aprobación definitiva,

a zona do Castro reservábase para o “Pazo da Cidade” que se situaba no cumio do  Castro, ao final

do eixo da “Rúa de Galicia” de carácter administrativo e representativo trazado polo aba norte do

Monte, facendo desaparecer practicamente todo o casco vello da cidade, e , na aba sur (onde se

localiza o ámbito do PERI La Soledad), o eixo completábase con usos sanitarios e universitarios, e un

trazado circular de zonas de vivenda en cidade xardín.
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- Plano de Manuel Cominges, ano 1948 ( revisado 1958):

Neste plano de Manuel Cominges de 1948 (revisado en 1958),  parte do seu proxecto de Reforma

Interior, Ensanche e Extensión de Vigo,  xa aparece o trazado de viarios e rotondas, similar o actual,

baseándose no plan de Palacios de 1932 (que situaba na zona sur do Castro a zona Universitaria). Este

trazado parece responder  a unha demanda dunha certa tipoloxía  de  Cidade-xardín  con  amplos

xardíns e privilexiadas vistas sobre a Ría para unha clase acomodada que existe es Vigo dende os anos

vinte do pasado século XX, e segue modelos hixienistas de moda en toda Europa.

No ano 1930 o Concello de Vigo, e máis concretamente a Comisión “Pro-Castro”, aprobou a proposta

de Ordenanza para a urbanización do Monte do Castro, presentada o 10/12/1929 polo concelleiro

Manuel Abal. Dita ordenanza pretendía controlar a edificación sobre as abas do monte do Castro,
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entre o castelo e a cidade, creando un anel semi-verde de protección. Esta Ordenanza obrigaba a

que no interior dun polígono delimitado nun plano (no que se situaba parte do ámbito da Colonia de

La Soledad) só se poderían realizar construcións illadas de catro fachadas debendo quedar rodeadas

por un espazo sen edificar dunha superficie igual a catro veces a superficie edificada.

Tras o fracaso do Plan Palacios, que non acadou a aprobación definitiva, e unha vez que os terreos do

Ministerio de Defensa foron cedidos ao Concello de Vigo, no ano 1934 (e totalmente no ano 1964), a

urbanización  e  axardinamento  definitiva  do  Castro  recóllese  no  Proxecto  de  Reforma  Interior  e

Extensión de Vigo, de Manuel Cominges, de 1943. Nesa época a Colonia de La Soledad aínda non

existía (apenas catro ou cinco vivendas illadas, e principalmente a de Francisco Ulloa construída en

1924). 

-  Ortofotografía do voo do exército americano, ano 1956:

Na  ortofotografía  do  voo  do  exército  americano  do  ano  1956,  obsérvase  a  case  inexistente

urbanización da zona, sendo xa nos anos 70 coa apertura e urbanización da Avenida da Hispanidade

e a finalización do templo de “La Soledad”  cando a colonia termina de completarse.

Nos  anos  sesenta,  coa  parcelación  e  venta  da  finca  de  Eijo  Garay,  e  a  entrada  de  intereses

inmobiliarios encabezados por Luis Cabada e Julio Dobarro (Inmobiliaria Atalaya), dáse o derradeiro

impulso a urbanización do ámbito, ca apertura de novas rúas (Feliciano Rolán, Curros Enriquez, Amor

Ruibal),  provocando  a  aparicións  de  numerosas  novas  construcións.  É  nestes  anos  cando  Mutua

Regional Gallega se instaura na parcela do antigo chalé e Eijo Garay.
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    Parcelario anos 60   Parcelario anos 70

-  Cartografía LECAR, 1967

A actividade construtiva e urbanizadora que se concentra no ámbito nesa época pode apreciarse

nesta cartografía con toda a súa intensidade: O proxecto  da Avenida Hispanidade como principal

eixo transformador do ámbito, provoca a aparición de numerosos proxectos de novas edificacións,

destacando os deseños de Desiderio Pernas e Fernando Araujo, a maioría executados e conservados

hoxe en día.

                          

É coa apertura e urbanización da Avenida de Hispanidade, xa nos anos setenta, cando a colonia

termina de completarse,  incorporando as  construcións  que dan fronte  a dita Avenida.  Debido as

especiais  características topográficas con acentuados desniveis, como se pode apreciar na imaxe

superior, créase a solución dun zócalo comercial e terciario.
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-  Cartografía 2011, O estado actual:

As principais novidades observables nesta cartografía, en relación coa anterior, son a consolidación na

edificación do ámbito e a non execución do plan de Cominges, que foi substituído  por  sucesivos

PXOM, ata acadar a configuración actual, obra do PXOM do 93.
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2. OBXECTIVOS, DETERMINACIÓN E CRITERIOS DA ORDENACIÓN TERRITORIAL E O PLANEAMENTO XERAL

A  nivel  de  ordenación  territorial  (en  Galicia  artellada  principalmente  a  través  da  Lei  10/1995  de

Ordenación do Territorio e as  Directrices  de Ordenación do Territorio aprobadas definitivamente o

23/02/2011 por Decreto 19/2011) contémplase como obxectivo xenérico a protección do patrimonio

edificado.

No artigo 2.1. das DOT, como determinacións orientativas para o sistema de cidades de Galicia, o

seguinte:

“Determinar  as  áreas  ou  elementos  que,  polos  seus  valores  e  funcións  ambientais  (incluíndo  os

culturais),  deban ser  obxecto de protección,  procurando a correcta integración no conxunto das

áreas estratéxicas de conservación e no conxunto de ámbitos de interese do patrimonio cultural “.

No ámbito urbanístico,  a  LOUGA,  na exposición  de  motivos,  aclara  que  unha das  finalidades  da

reforma da lexislación urbanística de Galicia debe ser a de “preservar o patrimonio arquitectónico de

Galicia, o medio ambiente urbano e rural  e conseguir unhas cidades máis habitables e sostibles“.

Logo, no artigo 69, ao definir o obxecto dos Plans Especiais de Protección establece que os Plans

especiais poden ter por obxecto preservar o medio ambiente, as augas continentais, o litoral costeiro,

os espazos naturais, as áreas forestais, os espazos produtivos, as vías de comunicación, as paisaxes de

interese, o patrimonio cultural e outros valores de interese. Así mesmo, poderán ter como finalidade a

protección,  rehabilitación  e  mellora  dos  elementos  máis  característicos  da  arquitectura  rural,  das

formas de edificación tradicionais,  dos conxuntos significativos configurados por elas e dos núcleos

rurais histórico-tradicionais.

O PXOM de Vigo, na Memoria Xustificativa precisa entre os seus obxectivos xerais: 

E nese sentido, tamén dende o momento de comezo dos traballos o Plan formulou como obxectivos

da sostibilidade:

A protección e mellora do contorno edificado e do patrimonio cultural, co pulo da biodiversidade e a

multiplicación dos espazos verdes dentro das zonas urbanas.

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO EDIFICADO (CAPÍTULO 8.3)

- PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS

- PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS

A protección articulada no conxunto da propia normativa urbanística pretende un dobre obxectivo:

1º. Por unha parte unifica os tratamentos desde as ópticas do aproveitamento edificable e as súas

condicións como dereito urbanístico.

2º. E por outra, en aplicación do contido da mesma normativa e as súas condicións propias estéticas,

xérase unha protección ambiental continua en toda a zona.
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- CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

- CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE FACHADAS

- ELIMINACIÓN E ATENUACIÓN DE IMPACTOS

PROTECCIÓN DE XARDÍNS, CONXUNTOS E ELEMENTOS NATURAIS (CAPÍTULO 8.4)

1.- XARDÍNS PROTEXIDOS

2.- ÁRBORES E ELEMENTOS ILLADOS PROTEXIDOS

O CATÁLOGO DO PXOM

O Catálogo anexo ao PXOM precisa:

O Catálogo ten a consideración de aberto e será susceptible de incorporar novos elementos, ben a

instancia do Concello ou ben da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Resumindo estas ideas, podemos concretar como obxectivos do Plan Especial os seguintes:

1. CONTRIBUÍR AO PRINCIPIO DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

2. PROTEXER O MEDIO AMBIENTE URBANO E AS EDIFICACIÓNS INCLUÍDAS NO ÁMBITO

3.  ESTUDAR,  DIVULGAR  E  CONTRIBUÍR  A  RESPECTAR  O  PATRIMONIO  HISTÓRICO,  CULTURAL  E

ARQUITECTÓNICO DO CONXUNTO, INCORPORANDO, NO SEU CASO, ELEMENTOS CATALOGADOS

4. ESTABLECER MEDIDAS DE FOMENTO Á REHABILITACIÓN DAS EDIFICACIÓNS DE INTERESE

5.  ESTABLECER  CONDICIÓNS  PARA  A  SALVAGARDA  ESTÉTICA,  PAISAXÍSTICA  E  TIPOLÓXICA  DOS

ELEMENTOS E DO CONXUNTO

6. REGULAR CONDICIÓNS DE DESEÑO DAS NOVAS EDIFICACIÓNS, PECHES, ETC.

7. INCORPORAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA XARDÍNS, ÁRBORES E ELEMENTOS NATURAIS

8. DESEÑAR MEDIDAS PARA O ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO URBANO, ESPAZOS LIBRES E XARDÍNS

9. PROPICIAR A REXENERACIÓN URBANA E A INTEGRACIÓN NA ESTRUTURA URBANA DO PXOM

10. FORMULAR ACCIÓNS CONCRETAS ENCAMIÑADAS AOS OBXECTIVOS E ESTRATEXIA DO PLAN XERAL.

Establécense,  a continuación,  agrandes liñas,  os obxectivos  xerais  e específicos que se  pretenden

acadar co desenvolvemento do Plan Especial de Protección da Colonia Histórica La Soledad.

2.1.OBXECTIVOS XERAIS

O  obxectivo  principal  do  P.E.P.  SOLEDAD  figura  expresado  na  Resolución  de  inicio  e  consiste

basicamente na protección do medio ambiente urbano no ámbito delimitado.

A continuación establécense os obxectivos xerais do P.E.P. SOLEDAD do PXOM de Vigo que agora se

pretende:

� Respectar e contribuír a preservar o medioambiente, o patrimonio histórico e, a paisaxe natural e

urbana.

� Preservar o patrimonio arquitectónico e conseguir unhas cidades máis habitables e sostibles.
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� Protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura e das formas

de edificación tradicionais dos conxuntos significativos configurados.

� Salvagarda estética da imaxe da cidade.

2.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

No eido xa dos obxectivos específicos:

� Propiciar a rexeneración urbana e a integración na estrutura urbana do Plan Xeral.

� Regular condicións de deseño das novas edificacións, ampliacións, peches, etc., a través das cales

se preserve a unidade de estilo e valor de conxunto que conforman as edificacións existentes desta

Colonia Histórica; incluso tamén nos seus sistemas viarios propios.

� Incorporar medidas de protección para xardíns, árbores e elementos naturais.

� Deseñar medidas para acondicionamento do espazo urbano, espazos libres e xardíns.

� Manter a relación hoxe en día consolidada entre a Atalaia do Castro e a zona urbana.

Asumindo  plenamente  estes  principios,  trátase,  xa  que  logo  de  construír  unha  ferramenta  de

planeamento (o  Plan Especial)  capaz de conciliar  os conceptos  de “desenvolvemento sostible”  e

“protección activa”. Non se trata de “conxelar” ou “musealizar“ un ámbito urbano.

De nada serve  unha Colonia  perfectamente  conservada pero morta,  como tampouco é posible

ignorar o necesario control que debe existir para evitar a súa alteración e desaparición. O éxito ou

fracaso do Plan Especial dependerá do equilibrio entre estes dous factores.

3. MARCO NORMATIVO/PROCEDEMENTO

O marco normativo no que se insire o Plan o constitúe toda a lexislación de ordenación do territorio, a

urbanística estatal e autonómica vixente, a lexislación na materia de protección do medio ambiente e

do patrimonio e demais normativa legal sectorial que lle sexa de aplicación e que figura relacionada

no seguinte epígrafe.

De seguido incorpórase a lexislación que da amparo ao planeamento e a principal lexislación que lle

afecta.

URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Marco europeo:

� Carta europea de Ordenación do territorio, aprobada o 20 de maio de 1983 en Torremolinos.

�  Principios  directores  para  o  Desenvolvemento  territorial  sustentable  do  continente  europeo,

adoptados en Hannover en 2000.

�  Declaración  de  Lisboa  sobre  “Redes  para  o  desenvolvemento  territorial  sostible  do  continente
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europeo: Pontes a través de Europa”, adoptada en Lisboa o 27 de outubro de 2006.

� Declaración de Liubliana sobre a Dimensión territorial do desenvolvemento sustentable, de 2003.

� Ditame sobre a Comunicación da Comisión relativa á cooperación para a ordenación do territorio

europeo – Europa 2000.

� Resolución sobre unha política comunitaria de ordenación do territorio: Europa 2000.

Marco estatal:

� Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de solo.

� Lei 8/2013, de 26 de xuño, de Rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.

� Real Decreto 2158/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento para o

desenrolo e aplicación da Lei sobre Réxime do solo e ordenación urbana.

� Real Decreto 3288/1978, do 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de Xestión urbanística

Planeamento para o desenrolo e aplicación da Lei sobre Réxime do solo e ordenación urbana.

Marco autonómico:

� Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

� Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do territorio de Galicia.

�  Decreto  19/2011,  do  10  de  febreiro,  polo  que  se  aproban  definitivamente  as  Directrices  de

ordenación do territorio.

� Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do

Litoral de Galicia.

� Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma

de Galicia.

�  Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e

execución da Lei 8/1997.

�  Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística

para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia.

Marco local:

� Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vigo, aprobado definitiva e parcialmente por

Orde da Conselleira da CPTOPT do 16/05/2008 e Orde do Conselleiro da CMATI  do 13/07/2009 de

cumprimento da Orde da Conselleira da CPTOPT do 16/05/2008.

AVALIACIÓN, RESPONSABILIDADE E ACCESO Á INFORMACIÓN AMBIENTAL

Marco europeo:

�  Convenio sobre o acceso á información,  a participación do público na toma de decisións e o

acceso á xustiza en asuntos ambientais, firmada o 25 de xuño de 1998, ratificada o 29 de decembro

de 2004.

� Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 2011, relativa á

avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente.
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� Directiva 2004/35/CE, do 21 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre responsabilidade

medioambiental en relación coa prevención e reparación de danos

medioambientais.

� Directiva 2003/35/CE, do 26 de maio, pola que se establecen as medidas para a participación do

público na elaboración de determinados plans e programas relacionados co ambiente e pola que se

modifican, no que se refire á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e

96/61/CE do Consello.

� Directiva 2003/04/CE, do 28 de xaneiro, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao acceso

ao público da información medioambiental e pola que se derroga a Directiva 90/313/CEE do Consello.

� Directiva 2001/42/CE, do 27 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello relativa á avaliación dos

efectos de determinados plans e programas no ambiente.

� Decisión 1411/2001/CE, do 27 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello relativa a un marco

comunitario de cooperación para o desenvolvemento sostible no medio urbano.

Marco estatal:

� Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade medioambiental.

�  Lei  27/2006,  do  18  de  xullo,  pola  que  se  regulan  os  Dereitos  de  acceso  á  información,  de

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.

�  Lei 9/2006, do 28 de abril,  sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no

medio ambiente.

� Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación ambiental.

�  Real  Decreto  2090/2008,  do  22  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de

Desenvolvemento parcial da Lei 26/2007.

Marco local:

� Ordenanzas xerais de Protección do medio ambiente do Concello de Vigo aprobadas por acordo

do Pleno de 26/05/1994, modificadas mediante acordo do Pleno 26/05/2008.

PROTECCIÓN DA NATUREZA E PAISAXE

Marco europeo:

�  Convenio europeo da paisaxe (número 176 do Consello de Europa),  feito en Florencia o 20 de

outubro de 2000 e instrumento de ratificación do Estado español.

�  Decisión 93/626/CEE, do 25 de outubro, do Consello relativa á celebración do Convenio sobre a

diversidade biolóxica.

� Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio, do Consello relativa á conservación dos hábitats naturais e da

fauna e flora silvestres.

Marco estatal:

� Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio natural e da biodiversidade.

� Real Decreto 1421/2006, do 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 1997/1995, do 7 de
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decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a

conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres.

�  Real Decreto 1193/1998, do 12 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1997/1995, do 7 de

decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a

conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres.

�  Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír  a

garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres.

Marco autonómico:

� Lei 7/2012, de 28 de xuño, de Montes de Galicia.

� Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

� Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

� Decreto 67/2007, do 22 de maio, polo que se regula o catálogo galego de árbores singulares.

� Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial

protección dos valores naturais.

�  Decreto 82/1989,  do 11  de maio,  polo que se  regula a figura de espazo natural  en réxime de

protección xeral.

RESIDUOS

Marco europeo:

� Directiva 2008/98/CE, do 19 de novembro, do Parlamento Europeo e do Consello sobre os residuos.

� Directiva 1999/31/CE, do 26 de abril, do Consello relativa á vertedura de residuos.

�  Directiva  1994/62/CE,  do  20  de  decembro,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  relativa  aos

envases e os seus residuos; modificada pola Directiva 2004/12/CE, do 11 de febreiro, do Parlamento

Europeo e do Consello e pola Directiva 2005/20/CE, do 9 de marzo, do Parlamento Europeo e do

Consello.

�  Regulamento (CE) 1013/2006, do 14 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao

traslado de residuos; modificado pola Directiva 2009/31/CE do 23 de abril, do Parlamento Europeo e

do Consello, relativa ao almacenamento xeolóxico do dióxido de carbono.

Marco estatal:

� Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

� Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de

construción e demolición.

� Real Decreto 952/1997, do 20 de xuño, polo que se modifica o Regulamento da execución da Lei

20/1986, do 14 de maio.

�  Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de execución da Lei

20/1986, do 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos.

Marco autonómico:
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� Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.

� Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos.

�  Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión e o

Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.

ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO

Marco europeo:

� Regulamento (CE) 1005/2009, do 16 de setembro, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as

substancias que esgotan a capa de ozono.

�  Decisión 406/2009/CE, do 23 de abril,  do Parlamento Europeo e do Consello sobre o esforzo dos

Estados  membros  para reducir  as  súas  emisións  de gases  efecto invernadoiro  a fin  de  cumprir  os

compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020.

� Directiva 2008/01/CE, do 15 de xaneiro, do Parlamento Europeo e do Consello relativa á prevención

e ao control integrados da contaminación.

� Directiva 2008/50/CE, do 21 de maio, do Parlamento Europeo e do Consello relativa á calidade do

aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa.

� Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 15 de decembro de 2005, relativa

ao  arsénico,  o  cadmio,  o  mercurio,  o  níquel  e  os  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  no  aire

ambiente.

�  Directiva 2002/3/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de febreiro de 2002, relativa ao

ozono no aire ambiente.

� Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de novembro de 2000, sobre los

valores límite para os valores límites para o benceno e o monóxido de carbono no aire ambiente.

�  Directiva 1999/30/CE, do 22 de abril,  do Consello relativa aos valores límite de dióxido de xofre,

dióxido de nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas e chumbo no aire ambiente; modificada pola

Decisión da Comisión 2001/744/CE, de 17 de outubro.

� Directiva 96/62/CE, do 27 de setembro, do Consello sobre avaliación e xestión da calidade do aire

ambiente; modificada polo Regulamento (CE) 1882/2003, do 29 de setembro, do Parlamento Europeo

e do Consello.

Marco estatal:

� Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera.

� Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

�  Real  Decreto  9/2005,  do  14  de  xaneiro,  polo  que  se  establece  a  Relación  de  actividades

potencialmente  contaminantes  do  solo  e  os  criterios  e  estándares  para  a  declaración  de  solos

contaminados.

Marco autonómico:

� Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia.

� Orde do 3 de novembro de 2010 pola que se regula o outorgamento da autorización de gases de
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efecto invernadoiro, a consideración como instalación de baixas emisión e a solicitude de exclusión de

instalacións de pequeno tamaño para o período 2013-2020.

� Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Marco europeo:

�  Directiva 2002/49/CE,  do 25 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello  sobre Avaliación e

xestión do ruído ambiental.

Marco estatal:

� Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído.

�  Real  Decreto  1367/2007,  do  19  de  outubro,  pola  que  se  desenvolve  a  Lei  37/2003,  do  17  de

novembro, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

� Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, pola que se desenvolve a Lei 37/2003, no referente á

avaliación e xestión do ruído ambiental.

Marco local:

�  Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida por

ruídos e vibracións, e declaración de zonas acusticamente saturadas (ZAS).

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Marco europeo:

�  Resolución do Parlamento Europeo sobre as  Consideracións sanitarias relacionadas cos campos

electromagnéticos do 2 de abril de 2009.

Marco estatal:

� Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións.

� Lei 9/2014, de 9 de maio, de Telecomunicacións.

� Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que establece as

Condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e

medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas.

Marco autonómico:

�  Lei 3/2013, de 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de

Galicia.

Marco local:

� Ordenanza reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos

elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de Vigo, aprobada definitivamente
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polo Pleno do Concello de Vigo o 26/02/2001.

PATRIMONIO

Marco estatal:

� Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións públicas.

� Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio histórico español.

� Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985.

Marco autonómico:

� Lei 5/2011, do 30 de setembro, do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

� Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

� Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.

PROCEDEMENTO

O Plan Especial  de protección e acondicionamento da Colonia Histórica  La Soledad formúlase en

desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo aprobado definitivamente

o 16.05.2008 (DOG nº 106,  do 03.06.2008) e 13.07.2009 (DOG nº 144,  do 24.07.2009) como un Plan

previsto no PXOM, segundo o disposto no artigo 68.1 da LOUGA, , que especifica:

“1. En desenvolvemento das previsións contidas nos plans xerais de ordenación municipal, poderán

formularse e aprobarse plans especiais coa finalidade de protexer ámbitos singulares, levar a cabo

operacións de reforma interior, coordina-la execución de dotacións urbanísticas, protexer, rehabilitar e

mellora-lo medio rural ou outras finalidades que se determinen regulamentariamente”.

Tamén, en canto aos obxectivos de protección, o Plan Especial ten encadre no artigo 69 da LOUGA xa

que ten por  obxecto a preservación do medio ambiente,  da paisaxe e  o patrimonio cultural.  Así

mesmo, en desenvolvemento do artigo 69.3 da LOUGA, dada a existencia de bens de interese cultural

(os  xacementos  arqueolóxicos  delimitados),  conterá as  determinacións  esixidas  pola lexislación de

patrimonio cultural e o catálogo previsto no artigo 75 da LOUGA.

Así mesmo deberá terse en conta que se trata, tamén, dun Plan Especial que vai a proceder á levar a

cabo  a  ordenación  detallada  en  Solo  Urbano  Consolidado  porque  así  o  remite  o  PXOM,  coas

características dos plans que se describen no artigo 69.4 da LOUGA.

Polo tanto, para a súa tramitación deberá seguirse o procedemento especificado no artigo 86 da

LOUGA, para o planeamento de desenvolvemento, coa particularidade (esixida polo artigo 69.4. da

LOUGA)  que,  antes  da  aprobación  definitiva  do  plan  especial  deberá  recabarase  o  informe

preceptivo  e  vinculante  da  Consellería  competente  en  materia  de  urbanismo  e  ordenación  do

territorio nos termos sinalados polo artigo 86.1.d.
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 Así , esquematicamente, o procedemento de aprobación será o seguinte:

- Integración da avaliación ambiental estratéxica (xa efectuado con resolución de innecesariedade)

- Aprobación inicial pola Xunta de Goberno Local.

- Información pública  como mínimo durante un mes, con notificación individualizada e anuncios no

DOG e dous xornais de maior difusión na provincia. Solicitude de informe sectorial da Consellería de

Cultura, Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

- Informe de calidade e legalidade dos servizos técnicos e xurídicos municipais.

- Solicitude de informe da Consellería de MATI da Xunta de Galicia, previo á aprobación definitiva.

- Aprobación definitiva polo Pleno do Concello de Vigo.

4. DESCRICIÓN E CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO ÁMBITO: XEOLÓXICAS, TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS E

OUTRAS

4.1. DESCRICIÓN E LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO

Este  Plan  Especial  de  Protección  da  Colonia  Histórica  La  Soledad desenvólvese  no  ámbito

expresamente delimitado nos Planos de Ordenación (Serie 02, nos planos 8-K, 8-L, 9-K e 9-L do Plan

Xeral de Ordenación Municipal de Vigo), cunha superficie total de 54.661 m² abranguendo un total de

6 mazás e 53 parcelas catastrais actuais, comprendendo unha liña poligonal irregular cos seguintes

límites:

Norte: Rúa Cronista X. M. Alvarez Blazquez  e viveiro municipal

Sur: Av. Hispanidade, rúa Amor Ruibal e rúa José Gómez Posada

Leste: I.E.S. Do Castro e camiño da Atalaia nº5.

Oeste: Av. Hispanidade.

Ademais, resulta fundamental realizar unha análise e diagnose da situación do medio, previamente ao

inicio de calquera establecemento de alternativas de planeamento, tendo claro que soamente unha

diagnose  detallada  dos  aspectos  ambientais  susceptibles  de  alteración  que  reflicta  a  situación

preoperacional na que se localiza o Plan Especial, permitirá unha adecuada predición dos efectos

que poidan chegar a producirse como consecuencia do desenvolvemento do planeamento.
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4.2. MEDIO FÍSICO

CLIMATOLOXÍA

As variables climatolóxicas propias dunha zona condicionan outros factores como son a dinámica dos

contaminantes atmosféricos, a vexetación, a hidroloxía, etc.

A zona conta cun clima oceánico, con transición ao mediterráneo, morno e con escasas xeadas,

temperaturas suaves, precipitacións elevadas e certa seca estival.

A orientación da Ría facilita a entrada de ventos do suroeste de procedencia oceánica, traendo

consigo fortes precipitacións e temperaturas suaves.

A temperatura media anual  é de 14.8ºC, a media de horas  de sol  anuais  de 2.392 horas (con 10

horas/día de media no mes de xullo), e a precipitación media anual sitúase entre os 1.200 e 1.400 mm

(Datos climáticos do Observatorio Metereolóxico de Vigo).

A radiación solar no verán está arredor dos 330 cal/cm²· día, centradas nos meses de xullo e agosto.

Observación:  O seguimento desta variable de sustentabilidade estase a levar a cabo no 'Plan de

seguimento da sustentabilidade'  do Plan Xeral  de Ordenación Municipal  de Vigo;  informes que se

elaboran cunha periodicidade anual.

RELEVO

Altitude e pendente

A pendente natural dos terreos oscila entre o 15 e o 20 %, salva, nunha proxección horizontal entre 100

e 250 metros, a diferenza de altura entre a cota da rúa Hispanidade (aberta nos anos setenta),situada

aproximadamente na cota 85 m.s.n.m. e a rúa Castro Atalaia (cota 105 m.s.n.m.), e xa fóra do ámbito
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co Paseo Cronista Xosé María Álvarez Blázquez na cota 115 m.s.n.m.

XEOLOXÍA E LITOLOXÍA

Os materiais presentes no ámbito de actuación están constituídos por rocas ígneas, principalmente por

granodiorita con megacristais (Fonte: Mapa de Factores Geológicos con Incidencia Construtiva de la

Ciudad de Vigo del Instituto Geológico y Minero de España, 1987; Escala 1:25.000).

HIDROLOXÍA

Rede hídrica

Non existen, a día de hoxe, no ámbito obxecto de estudio, elementos lineais (cursos de auga continuos

ou descontinuos). Doutra banda, a partir do modelo dixital do terreo e a capa de ríos da cartografía a

escala 1:2.000, calculouse o Mapa de cuncas hidrográficas do Concello de Vigo, onde se reflicte que

o ámbito a estudo pertence á denominada cunca litoral.

Risco de enchentas

O Plano de risco de enchentas elaborado por Augas de Galicia, clasifica todo o termo municipal de

Vigo como de prioridade media. 

4.3. MEDIO BIÓTICO

VEXETACIÓN

Para ter un mellor coñecemento das especies vexetais existentes no ámbito efectuouse, varias visitas

de campo tanto as espazos, públicos como as parcelas particulares, estas últimas mediante simple

vista desde o exterior. Tamén utilizáronse as ferramentas de internet: Google Maps, Goolzoom e Bing

Maps para recoñecer as especies.

Toda esta primeira información volcouse nas fichas informativas que por parcela se foron elaboraron,

así como na seguinte relación de especies:
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Para un mellor coñecemento, e valoración dos elementos vexetais, utilizouse tamén o Catálogo de

árbores singulares do municipio de Vigo, redactado polo Departamento de Inxeñería Agroforestal e

Producción  vexetal  de  Escola  Politécnica  Superior  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela,

inicialmente no ano 1996, a publicación editada na Colección “ Documentos de Medio Ambiente” no

ano 1.999, e a actualización do ano 2014, no que se identificaron os seguintes exemplares no ámbito:
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Nº IDENTIFICACIÓN Nº ELEMENTOS PARCELA ESPECIE NOME COM ÚN
52 2 51 Cedrus atlantica Cedro do Atlas
53 2 50 Cedrusdeodara Cedro do himalaia, deodar
76 1 49 Cordyline australis Cordiline
91 1 50 Cupressus sempervirens Ciprés común ou mediterraneo
119 1 50 Euphorbia ingens Euforbia cacto, Naboom
198 1 49 Pittosporum tobira Tobira, pitósporo da China
100 6 18 Dypsis baronii Palmeira
197 1 2 Pittosporum tenuifolium Pitósporo de Nova Celandia, Cohuhu
123 1 2 Ficus elastica Figueira do caucho, gomeiro
119 1 2 Euphorbia ingens Euforbia cacto, Naboom
52 1 2 Cedrus atlantica Cedro do Atlas
76 1 6 Cordyline australis Cordiline
37 1 8 Brachychiton rupestris Árbore botella de Queensland ou de fol
180 3 48 Phoenix canariensis Pameira canaria
180 1 47 Phoenix canariensis Palmeira canaria
270 1 48 Yucca elephantipes Luca arbórea
160 1 48 Magnolia grandiflora Magnolia perenne común
7 1 48 Acacia mearnsii Acacia negra

260 1 17 Trachycarpus fortunei Palmeira chinesa de abano
123 1 16 Ficus elastica Figueira do caucho, gomeiro
104 1 16 Erythrina crista-galli Árbore do cora común, ceibo
160 1 22 Magnolia grandiflora Magnolia perenne común
68 1 25 Chorisia insignis Pau borracho, barriguda
63 1 25 Chamaecyparis lawsoniana Falso ciprés de Lawson
109 1 21 Eucalyptus ficifolia Eucalipto de flor vermella
36 3 14 Brachychiton populneus Árbore botella, falso virgondorio
119 1 15 Euphorbia ingens Euforbia cacto, Naboom
180 1 46 Phoenix canariensis Palmeira canaria
180 1 rotonda Phoenix canariensis Palmeira canaria
185 2 29 Picea abies Pícea común, abeto vermello
162 1 29 Magnolia liliiflora Mulán, magnolia arbustiva
135 2 29 Gymnocladus dioicus Raigón do Canadá, cafeto de Kentuchy
160 2 29 Magnolia grandiflora Magnolia perenne común
178 1 30 Persea americana Aguacate
185 1 39 Picea abies Pícea común, abeto vermello
130 1 41 Fraxinus ornus Freixo de flor ou de maná, orno
260 3 38 Trachycarpus fortunei Palmeira chinesa de abano
180 1 44 Phoenix canariensis Palmeira canaria
91 2 43 Cupressus sempervirens Ciprés común ou mediterraneo

56



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

A inspección efectuada permitiu a actualización deste inventario, incluíndo nas Fichas informativas as

especies arbóreas e vexetais existentes nas parcelas a data de 2015,  e a súa valoración de cara a súa

catalogación e protección, o que se incluirá  na Memoria Xustificativa do plan. 

No ámbito de influencia, lindando ao Noreste do ámbito da P.E.P.  SOLEDAD,  atopámonos un dos

principais parques históricos da cidade como é o parque do Castro.

O estado xeral  da vexetación é en xeral  aceptable, levándose a cabo labouras de mantemento

periódicas tanto nas parcelas privadas como nos viais públicos.

Os principais aspectos negativos refírense ao estado de abandono dalgún xardín, como por exemplo

o da parcela P-29, de Hispanidade 73, ou a case inexistencia de arborado nos viarios públicos.
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FAUNA

Abondosas poboacións de gaivotas e pombas, ámbalas dúas especies que na actualidade habitan

nas inmediacións (sobre todo no Porto de Vigo), desprázanse na busca de alimento polo contorno do

ámbito.

A fauna urbana máis habitual componse por especies de fauna silvestre que lograron adaptarse aos

cambios provocados polo home sobre o ambiente natural transformado pola cidade: algunhas aves,

pequenos mamíferos, anfibios , reptes e insectos. Asemade, e debido á proximidade ao monte do

Castro, tamén provoca a presenza esporádica de certas colonias de roedores , esquíos e coellos.

ESPAZOS NATURAIS

No territorio da área de planeamento, non se insire ningún espazo natural incluído na Rede galega de

espazos  naturais protexidos,  Rede Natura 2000 ou Áreas protexidas por  instrumentos  internacionais,

conforme ás categorías incluídas na  Lei 42/2007,  do 13 de decembro,  do patrimonio natural  e da

biodiversidade, e na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia.

Como xa se indicou con anterioridade, lindando ao Nordeste (abas do monte) co ámbito obxecto do

Plan Especial,  atópase o monte do Castro,  asentamento dos  primitivos  poboadores  vigueses,  logo

fortaleza militar (dende mediados do século XVII) e dende principios do século XX parque urbano para

o esparexemento (Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes do Castro).

5.  ELEMENTOS  INVENTARIADOS,  CATALOGADOS  E  DECLARADOS  DE  INTERESE  CULTURAL.    ELEMENTOS

CATALOGADOS

O Plan Xeral  de Ordenación Municipal  de Vigo contén un documento de Catálogo (Tomo VI  do

PXOM). Como obxectivos xerais do Catálogo do PXOM cítase:

Ten por obxecto a protección dos conxuntos, edificios, elementos, xardíns, áreas naturais e paisaxes

que,  polas  súas  especiais  características,  deben  ser  obxecto  de  conservación  ou  mellora  con

independencia das determinacións da Normativa Xeral do PXOM. Todos estes elementos recóllense

nas diferentes Relacións de bens que se incorporan ao presente documento de Catálogo.

A protección que o Catálogo ofrece aos elementos destacados do municipio non é a única que

conteñen as Normas Urbanísticas, xa que están concibidas en atención á realidade da cidade de

Vigo con criterios de respecto aos seus valores patrimoniais así como ambientais e, ademais, inclúen

determinacións específicas encamiñadas á protección de elementos, estrutura urbana, tipoloxía de

edificación e normas estéticas.

No 'Catálogo de edificios, bens e elementos protexidos'  do Plan Xeral de Vigo vixente inclúense dous

elementos do patrimonio cultural  edificado contidos dentro das  delimitacións do ámbito do P.E.P.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA LA SOLEDAD / PXOM DE VIGO  

DOCUMENTO V.1. - MARZO 2015

DOCUMENTO 1 MEMORIA INFORMATIVA - Páxina 28 de 49



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

SOLEDAD, e que se detallan de seguido:

As fichas correspondentes a cada un destes elementos recóllense no presente Plan Especial no  dentro

do  Documento 5 Catálogo.

Dentro  desta  área catalogada como Colonia Histórica,  obxecto  deste  Plan  Especial,  atópase  un

conxunto de vivendas unifamiliares, na Atalaia do Castro, construídas principalmente entre os anos 60

e 70 do século pasado con intervención de varios arquitectos locais, en torno á Igrexa da Soidade,

proxectada por D. Antonio Cominges e construída no ano 1957. Esta Igrexa, de estilo neoclasicista,

está inspirada na igrexa parísena da Magdalena de Bartolomé Vignon, e promovida por Leopoldo Eijo-

Garay (bispo de Madrid-Alcalá). Templo próstilo de nave rectangular, na fachada principal sitúase un

pórtico tretástilo no que están presentes todos os elementos da orde xónica. Na entrada principal

mantense o sistema clásico e en cada ángulo do paramento frontal incorpórase unha pilastra xónica.

Doutra banda, tras a visita de campo, identificáronse diversos elementos tal como cruceiros, portalón,

etc.

6. CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN E AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS/PARQUE DE VIVENDAS

Segundo os datos extraídos do Mapa de Usos e Coberturas do solo a escala 1/25.000 (SITGA XUNTA DE

GALICIA), o ámbito a estudo clasifícase como tecido urbano continuo. O ámbito delimitado por este

Plan Especial comprende actualmente 44 vivendas unifamiliares.

En canto aos equipamentos locais existentes, atopamos os seguintes:

– Relixioso: Igrexa Parroquial da Virxe da Soledad do Castro.

– Sanitario: Centro de Rehabilitación FREMAP, de titularidade privada.

POBOACIÓN

O P.E.P. Soledad, prevé un efecto positivo sobre esta variable dado que a protección que se pretende

permitirá preservar un conxunto patrimonial senlleiro da cidade e testemuña dunha arquitectura moi

singular.

Segundo os  datos  do  censo municipal  de habitantes,  no ámbito  da colonia  aparecen  censados

actualmente un total de 125 habitantes, en 44 vivendas unifamiliares,  ocupando unha superficie de

66.037,97 m2, o que supón unha densidade de poboación de 1.892,85 habitantes por quilómetro e 2,84

habitantes por  vivenda. Esta densidade é inferior  á densidade total  do termo municipal,  de 27,26

habitantes por hectárea e moi  por  debaixo da densidade da cidade central  que chega aos  241

habitantes por hectárea. A razón desta baixa densidade pode xustificarse na tipoloxía de vivenda

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA LA SOLEDAD / PXOM DE VIGO  

DOCUMENTO V.1. - MARZO 2015

DOCUMENTO 1 MEMORIA INFORMATIVA - Páxina 29 de 49



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

unifamiliar, polo despoboamento e tamén polos cambios de uso residencial a terciario que se veñen

dando no ámbito.

A composición de poboación censada por sexos e idades arroxa un total de 125 habitantes, 59 homes

e 66 mulleres, coa seguinte pirámide de poboación:

7. ESTADO E CARACTERÍSTICAS DAS EDIFICACIÓNS E CONSTRUCIÓNS EXISTENTES,  A ARQUITECTURA DO

ÁMBITO

As fichas de información de edificios

Para poder chegar a coñecer a situación real de edificación e da estrutura urbana do ámbito do Plan

Especial, elabóranse dous tipos de fichas de información individualizada, nas que se recollen todos os

datos significativos que se consideraron de interese.

Levántanse 53 fichas de información correspondentes á totalidade de parcelas e edificios incluídos no

ámbito nos que se recollen os seguintes datos: catastrais, de propiedade (datos ocultos por protección

de datos), de ocupación e edificabilidade, de características construtivas e formais, dos elementos de

xardinería  e  arborado  de  valoración  e  estado  de  conservación  de  cada  un  dos  elementos

construtivos, etc., ademais dunha serie de fotografías características dos elementos significativos e un

plano de situación correspondente. Do arquivo municipal e da bibliografía que se cita obtivéronse

datos dos  proxectos de construción autoría de proxectos e datas de construción e características

principais.

O modelo de ficha figura no anexo 3 e consta de dúas caras a tamaño DIN A-4, na que na primeira

recóllense  os  datos  de  situación,  fotografías  e  datos  descritivos,  e  na  segunda  concéntrase  a

documentación gráfica con recortes de imaxes de planos orixinais dos proxectos ou publicacións e un

segundo  apartado  de  planos  de  arquitectura  con  levantamentos  específicos  de  alzados  que  se

consideraron de interese.
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 EDIFICACIÓNS

A propia orografía dos terreos forzan a solucións tipolóxicas nunhas rúas que acompañan as curvas de

nivel, mentras as transversais en forte pendente se resolven con escaleiras e muros de contención.

Á difícil topografía superponse unha trama xeométrica que mesmo conserva un resto dunha trama

radio concéntrica nas rúas Amor Ruibal e Curros Enríquez, que se atopa bruscamente interrumpida

pola parcela do Instituto. 

Esta morfoloxía analizarase en puntos sucesivos.

As  tipoloxías  construtivas,  que  aparentemente  se  asimilan a  vilas-chalés,   construíronse  en base a

ordenanzas de vivendas unifamiliares, enmascarando solucións enxeñosas, para salvar as pendentes, e

conseguir maiores aproveitamentos edificatorios.

O Plan Especial de Protección levará a cabo un estudo pormenorizado das tipoloxías construtivas no

ámbito. Sen embargo, nunha primeira aproximación, pódense observar hasta tres tipos básicos de

construcións segundo a súa implantación topográfica:

a) VIVENDAS UNIFAMILIARES ILLADAS DUNHA OU DÚAS PLANTAS SOBRE PARCELAS DE MENOR PENDENTE

AXARDINADAS.

Neste grupo distínguense edificacións dunha e dúas plantas, algunhas delas con torreón, a maioría

construídas a partires dos anos sesenta do século XX. Algunhas delas, como as situadas entre as rúas

Álvarez Blázquez e Castro Atalaia, presentan sotos cara á parte máis baixa da parcela que desvirtúan

a imaxe de vivenda unifamiliar cara a ese lado.
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b) VIVENDAS UNIFAMILIARES SOBRE PLATAFORMAS E ZÓCALOS DE CONSTRUCIÓNS QUE RESOLVEN AS

DIFERENZAS DE RASANTE. 

Neste caso cabería distinguir aquelas que simplemente salvan o desnivel con muros de contención e

ou  garaxes,  situando  a  parcela  nunha  cota  intermedia  diferente  da  cota  dalgunha  rúa,  daquel

subgrupo de edificios  con fronte  á rúa Hispanidade na que a plataforma sobre a que se  sitúa a

vivenda unifamiliar emprázase sobre un corpo de edificación aliñada coa rúa Hispanidade de ata tres

ou catro plantas, na que se localizan locais comerciais, hosteleiros ou oficinas. Este último subtipo xorde

a partires da apertura da rúa Hispanidade, nos anos 70, cunha solución similar á que se pode observar

nalgún tramo da Avenida das Camelias, urbanizada tamén nos anos sesenta.

c) EDIFICACIÓNS SINGULARES. 

En principio, poden considerarse tres: A Igrexa da Soledad, o Chalé para Francisco Ulloa actual casa

reitoral e o edificio-clínica de FREMAP, na rúa Feliciano Rolán nº 8.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA LA SOLEDAD / PXOM DE VIGO  

DOCUMENTO V.1. - MARZO 2015

DOCUMENTO 1 MEMORIA INFORMATIVA - Páxina 32 de 49



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

Polo tanto, analizando  as tipoloxías edificatorias do ámbito pódense diferenciar, alúmenos, dúas zonas

ben  diferenciadas:  unha  no  contacto  coa  Avenida  Hispanidade,  zona  na  que  cabe  resaltar  as

vivendas emprazadas nas cubertas de certas edificacións; e outra zona correspondente ao resto do

ámbito, formada nunha porcentaxe importante das parcelas por vivenda unifamiliar illada. En canto

ás novas edificacións insertadas presentan unhas dimensións e escalas maiores que as tipoloxías iniciais

da Colonia.

Destacar a inexistente trama dun tecido urbano consolidado, caracterizándose o ámbito de estudio

pola súa baixa compacidade e inexistente ordenación.

Tipoloxías  das  construcións:  en rosa vivendas  unifamiliares,  en  morado vivendas  unifamiliares  sobre

zócalos edificados, en verde edificacións singulares.
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A ARQUITECTURA DO ÁMBITO:

Do inventariado da edificación existente, a través da elaboración das fichas informativas, parcela por

parcela e edificio por edificio do ámbito do Plan, que levouse a cabo con motivo da redacción deste

Plan, chegaron a identificarse 33 proxectos dos 44 edificios existentes no ámbito. A conclusión é a

intervención dos prinicipais arquitectos que traballaban na cidade desde  os anos vinte (obras de

Gómez  Román,  Emilio  Salgado  ou  Antonio  Cominges),  pero  principalmente  na  época  dos  anos

setenta,  impregnada  dun  estilo  máis  internacional  ou  moderno,  pouco  ligado  a  movementos

rexionalistas ou historicistas.

Destaca o traballo de Fernando Araujo, que fai  entre os anos 1968 e 1977 un total de 10 proxectos de

chalés  unifamiliares,  destacando as  grandes  mansións   da  parcela  P-2  (proxectada para  Enrique

Martínez del Río) e  a P-15 (na rúa Curros Enríquez 1) nas que emprega grandes planos de cubertas a

distintos niveis , balcóns e terrazas con importantes vós, e unha correcta adaptación aos terreos cunha

baixa altura.

Desiderio  Pernas  Martínez  redacta  un  total  de  seis  proxectos  de   chalés,  algúns  deles  para  a

Inmobiliaria Atalaia, e Jaime Riera  Nieves catro, todos eles nunha linguaxe igualmente internacional,

que, lamentablemente, foron convertidos al neoclasicismo ou neo-rexionalismo, e sufriron engadidos

de cubertas en mansarda e aproveitamentos baixo cuberta  nos anos noventa. 

Importantes son as aportacións de Arturo Fraga Framil pola sinxeleza coa que se adaptan á topografía

as vivenda unifamiliares das parcelas P-27 e P-28 con fronte á Avenida da Hispanidade 69 e 71, ou as

de Alberto Baltar Tojo,especialmente na parcela P-25 de Feliciano Rolán nº 20 pola súa singularidade

tan persoal na obra de Baltar, como singular é a intervención de Jesús de Juan na parcela P-29 de

Hispanidade 79, ou a de o pontevedrés Alfonso Barreiro Buján (único arquitecto non local do grupo) na

P-46 de Amor Ruibal 1 (vivenda para D. César Goyas, no ano 1971) de gran interese pola macla de

volumes de baixa altura cunha linguaxe formal e de materiais moi moderno.
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  Exemplos de proxectos de chalés no ámbito (de esquerda a dereita e de ariba a abaixo P-30, de J. Riera P-25, de A. Baltar  e P-46 de A. Barreiro)

8. ESPAZOS LIBRES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES

O ámbito do Plan Especial é colindante co Monte do Castro, un dos máis importantes espazos públicos

verdes da cidade de Vigo. Obtido por cesión do Ministerio do Exército (Ministerio da Guerra), que o

“devolveu” á cidade, xunto coas fortalezas de san Sebastián e do Castro, no ano 1.934.

Segundo o plano do Inventario de propiedades municipais o ámbito “pisa” nunha mínima parte a

propiedade municipal integrante de dito Monte do castro na zona norte, no encontro entre a rúa

Castro Atalaia e a Cronista Xosé María Álvarez Blázquez.

Recorte do plano do Inventario na zona norte do ámbito

A totalidade das rúas integrantes do ámbito (Castro Atalaia, Amor Ruibal, Feliciano Rolán, Hispanidade

e  Curros  Enríquez)  son  vías  públicas  pertencentes  ao  Inventario  Municipal  de  Vías,  incluídas  as

escaleiras.

Na marxe Noroeste da Rúa Ramón Ruibal, no seu tramo de enlace con Hispanidade, existen dous

espazos libres axardinados, procedentes de cesións da xestión da Unidade de Actuación I do PERI

HISPANIDADE-FALDA DO CASTRO, actual API-70, con aprobación definitiva do 29/04/93 e Proxecto de

Compensación aprobado definitivamente o 28/12/1996.
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Recorte do plano do PERI HISPANIDADE-FALDA DO CASTRO (ano 1993: ao norte da rúa B, dous espazos libres de cesión).

En canto a equipamentos públicos, non existen no ámbito ningún. O PXOM recoñece a existencia de

dous  equipamentos  privados:  a  Igrexa  da  Soledad  (parcela  nº  14  do  Plan,  en  rúa  Atalaia  14),

considerado un equipamento relixioso, e o centro de rehabilitación de FREMAP (parcela P-22 neste

Plan especial), na rúa Feliciano Rolán 12.

9. INCIDENCIA DA LEXISLACIÓN SECTORIAL

A única incidencia de lexislación sectorial a ter en conta na tramitación deste plan refírese á lexislación

do Patrimonio Cultural, toda vez que as couzadas M-1 e M-6 do ámbito atópanse na área de respeto

do xacemento  arqueolóxico do Monte do Castro, integrante do catálogo do PXOM e do inventario

arqueolóxico da Xunta de Galicia, co número GA 36057007.

En base ao disposto na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, e   Decreto

232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia, deberá solicitarse

informe da Consellería de Cultura durante o período de información pública do expediente.

10. PREVISIÓNS DE ACTUACIÓNS PROGRAMADAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS OU ENTIDADES PRIVADAS

NO ÁMBITO

Nos anos 90 realizouse  a adecuación das escaleiras entre a Rúa Hispanidade e Feliciano Rolán, nun

programa de adecuación de desniveis na cidade, executado mediante un convenio de colaboración

co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. En concreto as escaleiras deste ámbito responden a un

proxecto da arquitecta Cristina Cameselle Solá.
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Da información recabada no ámbito non consta a existencia de ningunha actuación municipal de

humanización ou reurbanización no ámbito, programada a corto-medio prazo.

No  momento  de  redacción  deste  planeamento  consta  a  intención  da  Mutua  FREMAP  para

reacondicionar  e ampliar  a instalación do seu Centro Sanitario,  principalmente no que se  refire á

ampliación  dos  seus  bloques  cirúrxicos,  intención  manifestada  mediante  consulta  urbanística

formulada ante o Concello de Vigo en xullo do 2013 (expediente 79457/421).

11.  ESTADO ACTUAL  DOS  SERVIZOS  (ABASTECEMENTO DE  AUGA,  SANEAMENTO,  ENERXÍA  ELÉCTRICA,

TELEFONÍA, GAS, ALUMADO PÚBLICO)

Nos planos de información I-11 a I-13 aparecen reflectidos o estado dos servizos urbanísticos no ámbito.

En xeral pódese afirmar que o ámbito dispón de tódolos servizos necesarios para considerar como

solares a totalidade das parcelas integrantes deste ámbito clasificado como Solo urbano Consolidado,

con condicións suficientes de subministro.

REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA (Plano I-11) :

Tendo  en  conta  a  proximidade  do  depósito  do  castro  de  30.000  m3  de  capacidade,  polas

proximidades do ámbito (Rúa Arines  e Conservatorio de Música) transcorren as  conexións entre  o

depósitos do  Casal e do castro.

A redes de distribución transcorren por tódalas beirarrúas, con diámetros menores de 150 mm. Na Rúa

Castro Atalaia transcorren tubos de fundición dúctil de 100 mm. Mentres que nas rúa interiores os tubos

son de formigón centrifugado de entre 60 e 100 mm.

Na  Rúa  Hispanidade  ten  unha  condución  de  formigón  centrifugada  de  150  mm  pola  beirarrúa
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correspondente a este ámbito (números impares), mentres que pola beirarrúa contraria  discorre unha

tubaxe de 60 mm.

REDE DE SANEAMENTO (Plano I-13):

A rede de saneamento resólvese fundamentalmente a través de colectores de 40 cm.  situados no

eixo de tódalas rúas e que conectan co  principal de Rúa Hispanidade. 

ENERXÍA ELÉCTRICA. 

Existe unha rede de media tensión pola Rúa Hispanidade e baixo Feliciano Rolán, cunha subestación

transformadora de Unión Fenosa baixo a escaleira de Feliciano Rolán e un transformador na parcela
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do Centro Sanitario de Fremap.

TELEFONÍA

Hai redes de telefonía e datos , de varias empresas subministradoras en tódalas rúas do ámbito.

GAS (Plano I-12) .

A  rede de gas serve á avenida da Hispanidade e a Rúa Amor Ruibal cunha condución de media

presión tipo “A”

ALUMEADO PÚBLICO.

Tódalas rúas contan con rede de alumeado público a base de luminarias de báculo sobre postes

metálicos renovada recentemente na Avenida da Hispanidade, mentres que no interior do ámbito

utilízanse  luminarias  de  brazo  instaladas  nos  postes  prefabricados  de  formigón  da  rede  aérea  de

subministro eléctrico.

En xeral este cableado aéreo cruza en tódolos sentidos polo ámbito, xerando un impacto visual moi

negativo.
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12. CONDICIÓNS URBANÍSTICAS DO PLAN XERAL (CLASIFICACIÓN, CUALIFICACIÓN)

O PXOM de Vigo vixente clasifica todo o ámbito do Plan Especial como SOLO URBANO, coa categoría

de SOLO URBANO CONSOLIDADO, no que segundo o artigo 9.0.1 das NN.UU. do PXOM establécese

unha subdivisión por tipos en: «SUC de ordenación directa», «SUC incluído en Áreas de Planeamento

Incorporado (API)» e «Zonas delimitadas para Plans Especiais de Protección».

En efecto, tal como indica o art. 9.0.8, o Plan Xeral delimita dentro do SUC zonas «para que sobre as

mesmas se elaboren Plans Especiais de Protección que, en aplicación do Artigo 69.1 da Lei 9/2002,

teñen por obxecto a protección do medio ambiente urbano e das edificacións incluídas dentro do seu

ámbito e o seu contido expreso e alcance deberán concretarse polo Concello, a quen corresponde a

elaboración dos mesmos».

Pois  ben,  esta  previsión  xeral  concrétase  na  Ordenanza  nº  9  cando  establece  que  dentro  dela

recóllense zonas que teñen un carácter de «COLONIAS HISTÓRICAS» e que ata que se redacte un

planeamento  específico  sobre  ditos  ámbitos  só  se  poderán  realizar  obras  nos  edificios  de

reestruturación, obras exteriores e de reconfiguración.

Así pois, de acordo co PXOM, os terreos deste ámbito están clasificados e categorizados como SUC,

no subtipo: «Zonas delimitadas para Plans Especiais de Protección»; plans que terán por obxecto a

protección do medio ambiente urbano e das edificacións incluídas dentro do seu ámbito.

En canto á cualificación do solo do ámbito do Plan Especial pódense distinguir dúas zonas:

• Zonas cualificadas especificamente coa ordenanza 9-graos 2º e 3º de vilas e chalés (un total de 51

parcelas existentes).

• Zonas cualificadas coa ordenanza 13 de equipamentos privados (2 parcelas; unha delas de uso

relixioso e outra de uso sanitario).
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Ademais  o  ámbito,  como  se  verá  máis  adiante,  está  afectado  por  algunha  das  determinacións

establecidas  na  área  de  respecto  de  elementos  arqueolóxicos,  debido  a  súa  proximidade  o

xacemento do castro.

12.1. ORDENANZAS PRECEDENTES

OR  DENANZAS MUNICIPALES DA EDIFICACIÓN EN VIGO  1959

Ordenanza número 8. Zona de cidade-xardín xeral.

- Condición 7ª Superficie máxima construída. Aproveitamento secundario.

d) Cando o desnivel natural do terreo respecto da rasante da rúa, esixa a construción dun muro de contención e a

altura  deste  o  permita,  poderase  socavar  locais  con  fondo máximo de  8,00  metros  destinados  a  garaxe  ou

establecemento comercial.

PXOM 1972

Zona 4A. Edificación unifamiliar illada ou agrupada. Cidade-xardín normal.

-  Axustándose  as  condicións  para  o  aproveitamento  secundario  que  figuran  nas  Ordenanzas

Municipais de Edificación, e ao aplicarse  a diversas construcións en condicións análogas, permítese:

d) Cando o desnivel natural do terreo respecto da rasante da rúa, esixa a construción dun muro de contención e a

altura  deste  o  permita,  poderase  socavar  locais  con  fondo máximo de  8,00  metros  destinados  a  garaxe  ou

establecemento comercial.

PXOM 1988

Detalle ordenación PXOU 1988
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Ordenanza 1.3. Edificación unifamiliar

– Corresponde a edificación formada por conxunto de vivendas unifamiliares, xa sexan illadas,

en fileira ou agrupadas de modo máis complexo. O uso predominante é o de vivenda unifamiliar.

     a) Dentro desta ordenanza distínguense os seguintes grados:

– Por condicións de volumen:

  Grado A: Illada de alta densidade.

  Grado B: Illada de media densidade.

– Por condicións de uso:

  Grado a: Único

b) Condicións de volume

Grao P. min P.máx Edif. Altura max. Frente min. (m) Ocupación max. (%)

A 300 libre 0,6 2,5 10 30

B 500 libre 0,5 5 15 35

c) Condicións de uso

  As condicións de uso, comúns para toda   ordenanza, serán:

Grado a: Único.

   

Os usos permitidos serán os seguintes:

-1. Vivenda

1.1. Vivenda unifamiliar. Categoría única.

-2. Garaxe-aparcamento

-6.Comercial.

1. En edificio exclusivo. Categoría 1ª (125m2)

 2. Edificio con vivendas. Categoría 1ª.

PXOM 1993

Subsanación de deficiencias na adaptación do PXOM de Vigo de 1988 á Lei 11/85 de adaptación da

do solo a Galicia.

Ordenanza 1.3. Edificación unifamiliar.

Nas condicións de volume, a ocupación en sotos, non superará ó 70% da parcela, debendo respetar

un recuado  mínimo ós lindeiros de 1m., sen computar a efectos de edificabilidade e volume.
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PXOM 2008

CAPÍTULO 9.9     Ordenanza 9. Edificación de vilas e chalés.

Art.9.9.1 Ámbito e características.

1. Pertencen a esta zona as áreas delimitadas no plano de Ordenación Pormenorizada coa Clave 9.

2. A súa tipoloxía corresponde a edificación illada ou pareada, admitíndose a tipoloxía acaroada ou

agrupada en fieira, nas condicións que para o efecto se regulan.

3. O seu uso Característico é Residencial, Clase Vivenda na súa Categoría 1º de vivenda unifamiliar.

4. É obxectivo desta ordenanza, ademais da regulación de aplicación directa, servir de referencia, se

é  o  caso,  para  as  ordenanzas  dos  planeamentos  que  conteñan  a  ordenación  detallada  en

desenvolvemento do Plan xeral. 

Art.9.9.16 Condicións de altura e edificación en ladeira.

3.Serán de aplicación os seguintes preceptos:

          f) Baixo a cota de nivelación da plataforma permitida conforme ao apartado a) deste Artigo, en

terreo de pendente ascendente, só se permitirá o uso de garaxe ou instalacións complementarias,

cunha ocupación máxima do 15% da superficie da parcela considerada de forma independente ó

conxunto de ocupación máxima permitida nesta Ordenanza e Grado.

        g) Naqueles casos en que, ben polas singulares características naturais do terreo, ou ben por

atoparse as parcelas contiguas xa edificadas de forma sensiblemente diferente á que resultaría destas

Normas,  poderán  autorizarse  polo  concello,  previa  proposta  ou consulta  urbanística  por  parte  do

interesado,  outras  solucións  distintas  cuxa  resolución  responderá  a  criterios  de  interpretación  e

recomposición urbana baseados nestas Normas.
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12. 2. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS: APROVEITAMENTO BAIXO RASANTE E ZÓCOLO COMERCIAL

Sen afastarnos da nosa intención da protección e ordenación do ámbito, é conveniente apuntar a

outras disciplinas que nos encamiñen a comprender a relación entre o asentamento e a topografía,

que nos alumen no cómo e porqué desta urbanización e tipoloxía de edificación. 

O Vigo que hoxe coñecemos é un amplo municipio de 10940 Ha no que se diferencian netamente tres

zonas: a litoral, o val do Fragoso e os altos circundantes. É este relevo accidentado o que ofrece a

Vigo a posibilidade de paisaxes totalmente diferenciados entre a fronte marítima e o accidentado

interior, dando lugar  a áreas de transición entre ámbalas dúas como  “ La Soledad” .

Topoloxicamente, a traza urbana actual do Vigo que coñecemos, no que respecta as ladeiras que o

conforman,  é  o  resultado,  por  unha parte,  dun  proceso  continuado  de atracción exercida polos

núcleos de poboación primitivos que provocan crecementos lineais apoiados nos viais ao tempo que

concentración  nas  pendentes  máis  suaves.  Por  outra  banda,  as  zonas  máis  próximas  ao  núcleo

primitivo foron obxecto, na súa maioría, de procesos de planeamento secundarios, polo que non se

pode dar unha pauta da súa relación coa pendente. Sen embargo, pódese afirmar que a pauta

maioritaria seguida no municipio para a súa ordenación foi a mera creación especulativa de rúas e

solares;  establecendo  corredores  tendentes  a  mínima  pendente  a  modo  de  curvas  de  niveis,

representando o  desnivel  un  obstáculo  cuxa superación  establecerá unha serie  de  solucións  que

caracteriza o espazo urbano.

Trazado da rúa Panamá (agora avda. de Hispanidade sobre topográfico primitivo)

Como se pode observar na imaxe anterior, o ámbito desenrolase entorno a dous principais viarios,

adaptándose estes as  zonas de mínima pendente, debendo adoptar  así  unha solución especifica

entre os máis de 20 metros de desnivel entre ámbolos eixos.

Este escalonamento conleva unha serie de vantaxes que na maioría dos casos o planificador mermou,

enfatizando as desvantaxes, sen sacar o máximo proveito a ordenación. Sen embargo, neste ámbito é

un  deses  motivos  dignos  de  protección,  adaptándose  así  as  excelentes  posibilidades  de  vistas,

aireación e iluminación que ofrece  a disposición existente, núcleo illado fronte a abusiva edificación,

altura e edificación. É fundamental nesta trama escalonada a procura de lugares despexados, que
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permitan un mellor control do soleamento ao tempo que sirva de relación entre os diferentes niveis da

cidade e o mar.

Por  outra  banda  neste  ámbito,  non  todas  as  relacións  son afortunadas,  provocando  barreiras  de

conexión, tanto a nivel espacial como de circulación rodada ou peonil. Se ben os elementos para

resolver  estes  desniveis  son  basicamente  comúns  (ramplas  e  escaleiras)  dáse  un gran choque de

escala, xa que se primou a sección das vías horizontais fronte as transversais, deixando estas relegadas

a un uso testemuñal.

Detalle das conexións transversais entre as rúas Hispanidade e camiño da Atalaia e Feliciano Rolán

Neste aspecto, a residencia, na súa apropiación do terreo, presenta dúas variedades que aportan

singularidade o ámbito. A primeira sería a da vivenda unifamiliar illada, na zona central aproveitando

as  zonas  de  menor  pendente.  A  outra  variedade  (que  non  exclúe  o  anterior)  realiza  un

aproveitamento  da  pendente  a  través  da  altura,  “creando”  un  soto  con  vistas  a  vía  principal,

producindo así a orixinal imaxe dun zócolo de carácter comercial sobre a avenida Hispanidade, sobre

o cal se instaura a vivenda unifamiliar.
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Perfís característicos do ámbito

Os por qués do xurdimento de dita tipoloxía de vivenda unifamiliar sobre un zócolo deben de buscarse

en tres  ideas básicas  moi  características da idiosincrasia urbanística viguesa,  con fondo calado e

asentamento no resultado formal de diversas zonas da cidade:

-  A  primeira  é  a  lóxica  necesidade  de  adaptación  topográfica,  non  só  a  un  territorio  con  forte

pendente (o asentamento na mesma  aba do Monte do Castro), senon á consecunecia da apertura

dun viario (a rúa Panamá, hoxe Avenida da Hispanidade) que se traza por razóns das súas pendente

deixando os terreos das súas beiras en desmontes (cara o Leste na Atalaia) ou terrapléns (cara ao

Oeste á Rúa Romil)  que  no caso do noso ámbitos orixina  diferencias de cota de ata uns 9 metros.

- A segunda é a ansiedade por obter ou conservar as vistas ao mar, nunha carreira para asomarse

sobre calquer obstáculo que o poida impedir. No caso do conxunto residencial de “La Soledad” non é

casual que unha das rúas e a propia zona se lle coñeza co nome de Atalaia do Castro. As vivendas,

seguindo este obxectivo, deben situarse canto máis alto posible e coa maior altura posible, e os terreos

se colocan sobre plataformas  sobreelevadas sobre as rúas que lles dan acceso.

-  E,  finalmente,  a  terceira,  a  conveniencia  de  obter  un  aproveitamento  lucrativo  dos  espazos

aparecidos entre a rasante da plataforma-miradoiro e a rasante da rúa. Parafraseando o título dun

traballo realizado no ano 1.996 por Anxo de la Puente  para o COAG “ Las pendientes, como Vigo

saca  partido  a  súa  clinometría  diferencial”,  Na  cidade  de  Vigo  sacouse  abondoso  partido  da

clinometría diferencial en numerosos locais comerciais , recunchos, portais situados en semisotos, baixo

rasante, etc.
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Na  conxugación  destas  tres  ideas  está  o  xerme  da  tipoloxía  de  edificación  unifamiliar  sobre

plataformas elevadas en zócolo liñal xurdidas na Avenida da Hispanidade nos anos setenta.

Para conseguir estes tres obxectivos exprimíronse ata o máximo, e incluso se superaron as posibilidades

que outorgaba a normativa, que, por outra parte, foi modificándose nalgúns casos coa intención de

dar acubillo ás solucións que esta ideoloxía ía maxinando, como pode comprobarse no punto 12.1. da

Memoria informativa.

13. LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA A REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL

13.1.  A ORDENACIÓN DETALLADA

Unha das maiores dificultades á  hora de redactar o plan, no que a ordenación detallada se refire  e o

tratamento da fronte característica da rúa Hispanidade, ao tratarse  dunha casuística propia, que

haberá que analizar en canto ao seu posible encaixe na normativa de edificación.

Entre os obxectivos dun planeamento especial destas características de  ordenación detallada debe

ser  recoller,  na medida do posible,  o  que implica a procura dunha solución axeitada acorde co

interese xeral e particular. 

De acordo á normativa anteriormente exposta,  e as  licenzas  recadadas dos  antigos  expedientes,

cabe  destacar  a  modificación  e  intrusión  de  novos  artigos  nas  ordenanzas  para  dar  solución  a

problemática xurdida, ca apertura de novas rúas e os desniveis existentes, creando un recuncho de

legalidade para as novas edificación emerxentes. 

Por estes motivos,  unha das maiores dificultades da ordenación detallada que se propoña debe ser a

integración, na medida do posible, das novas edificacións unifamiliares sobre as parcelas libres,  co

fronte xa edificado  nas condicións expostas.  
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13. 2.  A PROTECCIÓN DO ÁMBITO O CATÁLOGO

Unha vez feita a  recopilación  da información e a valoración dos datos obtidos,  enténdese que as

liñas  a  seguir  en  materia  de  protección  do  conxunto  ir  polo  Plan  debe  ser  o  mantemento  das

condicións de parcelación e edificación e intervención  que básicamente lle deron orixe, non por

condicións  museísticas  ou  arqueolóxicas,  senón  ambientais.  Todo isto   sen prexuízo da protección

puntual que lle pode outorgar un catálogo particular de elementos que se engade ao Catálogo xa

existente no Plan Xeral.

14. CONCLUSIÓNS DA  INFORMACIÓN DO ESTADO ACTUAL/DIAGNOSE

O estudo informativo levado a cabo sobre o ámbito do Plan Especial de Protección de “ La Soledad”

delimitado no PXOM permite concluír en que aínda que non se trate propiamente dunha "Colonia"

homoxénea, produto dunha actuación inmobiliaria unitaria, si que sen embargo atopámonos ante un

conxunto residencial de interese dende o punto de vista urbanístico  e histórico para a cidade de Vigo.

O conxunto de edificacións, composto actualmente por unhas 44 vivendas unifamiliares e 2 edificios

dotacionais,  contén mostras senlleiras,  non só da arquitectura rexionalista e da tipoloxía de "chalé

unifamiliar" senón tamén da arquitectura relixiosa, promovida polo bispo Eijo Garay, que de maneira

indirecta dálle o último pulo a urbanización do ámbito a mediados do século pasado. 

Pero  fundamentalmente  o  conxunto  ten  un  valor  ambiental  e  histórico,  relacionado  co

desenvolvemento  residencial  en  vivendas  unifamiliares  sobre  a  aba  do  monte  do  Castro,  e

principalmente con mostras de arquitectura dos anos 60 e 70. 

O espazo urbano configúrase principalmente, a partires da “fractura” provocada pola apertura da

Avenida da Hispanidade, como un zócalo de edificación continua con fronte a esta rúa e unha serie

de penetracións peonís en escaleiras a unha “illa” superior desde as que se segue a desfrutar dunha

situación de atalaia “ mirador” sobre a ría (aínda que cada vez máis recortada polo crecemento da

cidade en altura), principal valor paisaxístico do conxunto.

O  ámbito,  dotado  dunha situación  céntrica  e  privilexiada  na  cidade,  conta  con  tódolos  servizos

urbanísticos, e constitúese como unha bolsa de uso residencial de alto standing nun contorno entre o

Monte do Castro e a cidade compacta, que vai avanzando paulatinamente en mancha de aceite.

Os  elementos construtivos, estilísticos (cerramentos de sillería, balcóns, chemineas, diversos elementos

ornamentais),  muros de peches e elementos arbóreos, e de xardinería, dotan ao conxunto dunhas

características máis ou menos naturalizadas non exentas na actualidade de ameazas de desaparición

ou deterioro, en mans do desenvolvemento urbanístico. O tráfico de vehículos, o uso indiscriminado

das rúas  como aparcadoiro,  a terciarización,  a  especialización para usos  dotacionais  privados,  a

fragmentación da propiedade, e a perda de poboación residente, xúntanse ás lóxicas dificultades,
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neste  momento,  para  afrontar  en  moitos  casos  a  conservación  e  mantemento  das  vivendas  de

grandes dimensións.

Os  principais  problemas  e  condicionantes  ambientais,  económicos  e  sociais  xa  detectados  no

Anteproxecto  de  planeamento,  documento  de  inicio  no  procedemento  de  avaliación  ambiental

estratéxica son os seguintes:

TOPOGRAFÍA. 

-Condicións de pendente , pola situación na aba do Monte.

-Superposición de tramas viarias xeométricas , radio-concéntricas interrompidas.

-Desnivel artificial pola apertura da Rúa Hispanidade. 

CENTRALIDADE. 

-Introdución de usos non residenciais  (comerciais e terciarios) no fronte da Rúa Hispanidade.

-Substitución de usos  residenciais  unifamiliares  por  dotacionais  privados  ou  terciarios  no interior  do

conxunto.

-Subdivisión de parcelas e chalés en varias parcelas ou varias vivendas.

PRESIÓN URBANÍSTICA. 

-Modificación de agrupación residencial unifamiliar a edificación an liña comercial en Hispanidade.

-Avance da urbanización máis compacta no contorno (PERI HISPANIDADE ou APR A-4-05 HISPANIDADE

no PXOM de 2008).

Todo isto xustifica a conveniencia de abordar o Plan Especial de Protección como unha ferramenta

activa  non  só  de  conservación  "museística"  dos  seus  valores,  senón  de  desenvolvemento

razoablemente integrado na estrutura e no tecido urbano da cidade de Vigo.

ANEXOS

ANEXO 1: Avaliación ambiental estratéxica.

ANEXO 2: Fichas informativas das parcelas incluídas.

ANEXO 3: Relación de propietarios (protexido LOPD).
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