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1. INTRODUCIÓN  

 

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 e Acondicionamento: P.E.P. MONTE DA 

MINA, tal e como reflicten e delimitan os Planos da Serie 2 de 'Ordenación pormenorizada dos 

solos urbano e de núcleo rural', follas 13-L e 13-K (Escala 1/2.000), incorporados na 

Documentación gráfica do anteproxecto de planeamento e recollido no Anexo 1 desta 

Memoria Informativa. 

 

No tocante á zona delimitada obxecto do P.E.P. MONTE DA MINA, o PXOM a clasifica como 

SOLO URBANO CONSOLIDADO. En canto á contorna inmediata do Centro Parroquial de Santa 

María de Castrelos, establécese a aplicación da Ordenanza 10 grao 2º que aparece grafada 

nos planos de ordenación da Serie 2 referidos anteriormente, en réxime transitorio mentres non 

se aprobe o Plan Especial. 

 

Anteriormente o PXOU do ano 1988 clasificara como solo urbano a Praza da Igrexa e a parcela 

de ASPANAEX, coa ordenanza 3.3. Cultural e Social; a zona residencial como solo urbano coa 

ordenanza 1.3.A de vivenda unifamiliar; e a parte alta do Monte como Solo Non Urbanizable de 

masas forestais. 

 

Por mor da adaptación do PXOU á LASGA no ano 1993, clasificouse todo o ámbito do presente 

Plan Especial como Solo Urbano: a Praza e a igrexa coa Ordenanza 4.5. de Outras Institucións, a 

parcela de ASPANAEX coa Ordenanza 3.3. Cultural e Social, o conxunto residencial coa 

ordenanza 1.3.B. de edificación unifamiliar e a parte alta do monte coa Ordenanza  3.1/ 3.2/ 3.3. 

para uso de zona verde/deportivo, ou cultural e social. 
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Recorte dos planos de clasificación e cualificación do PXOU 93 (follas 16-30 e 16-31) 
 

1.2. TRÁMITES 

 

Fito 1.- Iniciación do procedemento 

Este documento de PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA 

MINA (no sucesivo, P.E.P. MONTE DA MINA) redáctase de oficio polos servizos técnicos municipais 

da Oficina de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo 

para dar cumprimento á resolución da Concelleira Delegada de Urbanismo, Cascos Históricos e 

Grandes Proxectos de data 1 de marzo de 2012, que dispón: " PRIMEIRO: Iniciar a redacción e 

tramitación, por iniciativa municipal, do PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO 

DO MONTE DA MINA (Castrelos), planeamento previsto no PXOM vixente para a ordenación do 

elemento SX/EL-ZV/B11 e do ámbito delimitado nos planos 13-K e 13-L de ordenación do PXOM, 

SEGUNDO: Encomendar á Oficina de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de 

Urbanismo a redacción da documentación necesaria e a tramitación do devandito 

expediente.” 

 

O número de Expediente é o 13677/411. 

 

Fito 2.- Avaliación ambiental estratéxica 

O 30 de abril de 2006 entrou en vigor a Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos 

de determinados plans e programas no medio ambiente que traspuxo a Directiva 2001/42/CE 

do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001.  
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consideracións e suxestións a través da páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestruturas, que conclúe o 28 de maio de 2012. 

 

Decisión: 

O 15 de xuño de 2012 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental acorda non 

someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica o Plan Especial de Protección e 

Acondicionamento do Monte da Mina. 

 

En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de avaliación dos efectos 

de determinados plans e programas no medio ambiente, faise pública a decisión de non 

someter este Plan Especial ao procedemento establecido no seu artigo 7. Polo que dáse 

publicidade no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 132, 11/07/2012) e na páxina web da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  

 

E con entrada do 22 de xuño de 2012 no Rexistro Xeral, recíbese esta Decisión na Xerencia 

Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo. 

 

Tanto a Decisión como o anuncio no DOG, recollidos no Anexo 1 desta Memoria Informativa, 

conclúen que en termos xerais os efectos ambientais que se poden producir co 

desenvolvemento do Plan Especial terán carácter positivo, dada a natureza protectora e de 

conservación da actuación proxectada.  

 

Procede agora, trala superación destes primeiros fitos de tramitación, a redacción do 

documento técnico para a aprobación inicial do que a presente Memoria forma parte. Esta 

Memoria asume e incorpora, xa que logo, parte daquel primeiro Anteproxecto de 

planeamento, da súa definición de obxectivos e diagnose, da avaliación de alternativas e da 

aproximación aos efectos ambientais sobre o medio ambiente, a paisaxe, o patrimonio cultural 

e sobre os elementos estratéxicos do territorio. 

 

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

Planeamento e Xestión, Servizos Técnicos e Proxectos da Xerencia Municipal de Urbanismo, así 

como por técnicos da Concellería de Patrimonio Histórico. O equipo técnico multidisciplinar que 

participou na redacción estivo formado por Antonio Alonso Fernández, Belén González Ramírez, 

Sonia Pérez Sánchez e Paula Martínez Vidal (arquitecto, as), Julio Fernández Cermeño 

(arquitecto técnico), Begoña Mougán Álvarez (enxeñeira superior, técnica de medio ambiente), 

Belén Louro País e Lorena López Rodríguez (técnicos de administración xeral, xurídico), Cristina 

Toscano Novella (arqueóloga municipal da oficina de patrimonio histórico) e Fernando Vilaboa 

Pérez (conservador de espazos naturais da oficina de patrimonio histórico), Juan Luis Piñeiro 

Ferradás e David Carbajal Rodríguez-Cadarso (arquitectos) e Juan Aguirre Rodríguez e Juan 

Hansen García (enxeñeiros técnicos de obras públicas). Participou tamén o Departamento de 
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Mobilidade, Transportes e Seguridade, na persoa de Antonio Carrera Alonso (Xefe de sala de 

mobilidade e seguridade). 

 

O equipo redactor quere agradecer expresamente a colaboración desinteresada prestada por 

parte da Asociación de Veciños do Monte da Mina de Castrelos, nas persoas de Juan Freiría e 

Pucho Bastos, da Xunta Directiva da Comunidade Veciñal de Montes en man común de 

Castrelos, especialmente do seu presidente José Carlos Costas, e da Asociación ASPANAEX, 

representada polo seu presidente José Manuel Carballo e a súa xerente Beatriz Macías, e os 

arquitectos Víctor Collazo e Guillermo Lago Davila. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DO PLAN ESPECIAL 

  

O Plan Especial de protección e acondicionamento do Monte da Mina 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), en cumprimento dos artigos 4.1.6 e 4.1.7. da súa normativa, así como en 

desenvolvemento da ficha do sistema xeral de espazos libres SX/EL-ZV/B11 MONTE DA MINA, que 

figura no Tomo IV Documento de Xestión e Execución. A ficha figura transcrita no anteproxecto 

de planeamento que se incorpora no Anexo 1 desta Memoria Informativa. 

 

Este plan especial ten, polo tanto, o carácter de Plan previsto no PXOM, coas características 

determinadas 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. 

 

Finalmente, este Plan Especial tamén ten o carácter de Plan de Infraestruturas e Dotacións do 

artigo 71 da LOUGA, dado que tamén ten por obxecto a ordenación do sistema xeral de 

espazos libres e zonas verdes SX/EL-ZV/B11 do PXOM, así como a integración das dotacións 

locais localizadas no cumio do Monte. 

 

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 
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medio ambiente e do patrimonio e demais normativa legal sectorial que lle sexa de aplicación 

e que figura relacionada no seguinte epígrafe. 

 

1.4. MARCO NORMATIVO 

 

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 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. 

 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. 

 Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, regeneración e renovación urbanas. 

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. 
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 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. 

 Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitivaidade 

económica 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. 

 Ordenanza municipal reguladora da tramitación das licenzas urbanísticas e outras 

formas de intervención administrativa. 

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 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. 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.2. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  DEFINITIVA – FEBREIRO 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   9 de 85 

 

 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 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 
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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. 
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 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: 

 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. 
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 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 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: 
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 Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral 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 local: 

 Ordenanza reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e 

funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de 

Vigo, aprobada definitivamente 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. 

 

2. DESCRICIÓN E LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO  

 

Este Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Monte da Mina desenvólvese no 

ámbito expresamente delimitado nos Planos de Ordenación (Serie 01 e 02 do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de Vigo), cunha superficie total de 116.931 m², abranguendo a extensión 

do Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes B11 Monte da Mina (61.055 m²) e a contorna 

inmediata do Centro Parroquial de Santa María de Castrelos (55.876 m²) apoiado na rúa Mestres 

Goldar, ámbito pertencente á parroquia de Castrelos. 

 

A delimitación comprende practicamente todo o perímetro do monte, concentricamente co 

seu cumio, delimitado polos camiño Galindra, rúa Mestres Goldar e camiño da Xiña, coa 

excepción da urbanización A Galindra, actuación urbanística desenvolta na parte sueste do 

Monte en desenvolvemento do PXOU do ano 1993, e coa ampliación da aba ou ladeira de 

poñente, que conecta o Monte, a través do camiño da Corredoura co Parque Quiñones de 

León.   
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A Avaliación Ambiental Estratéxica (en diante, AAE) é un instrumento de prevención para 

integrar os aspectos ambientais na toma de decisións de plans e programas públicos que 

poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente, ben directamente a través das súas 

propias determinacións, ben porque establezan o marco para a futura autorización de 

proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto ambiental. 

 

A Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 

litoral de Galicia, establece no seu artigo 5.d que de conformidade co disposto nos artigos 3 e 4 

da Lei 9/2006, serán obxecto de AAE os plans especiais cando así o decida o órgano ambiental 

en cada caso. A decisión, que deberá ser motivada e pública, axustarase aos criterios 

establecidos no anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril. 

 

Neste suposto, o artigo 4 da mesma lei establece que para que o órgano ambiental determine 

se o plan debe ser obxecto de avaliación ambiental, consultarase previamente alomenos ás 

Administracións públicas afectadas ás que se refire o artigo 9. 

 

A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental é o órgano competente para a 

tramitación dos procedementos en materia de avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no ambiente, segundo indica o Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se 

establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 

Anteproxecto de planeamento: 

O proceso de AAE comeza coa elaboración dun Anteproxecto do PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA como Documento de inicio, no que 

se recollen de forma resumida os principais obxectivos e características do conxunto de 

problemas aos que debe dar resposta o mesmo.  

 

Tal e como establece a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 

do medio rural de Galicia (en diante, LOUG), en redacción dada pola Lei 2/2010, do 25 de 

marzo, de medidas urxentes de modificación da LOUG, redactarase un documento de inicio 

nos termos e condicións do artigo 86.1.g). 

 

O Documento de inicio deste Plan Especial, incorporado no Anexo 1 desta Memoria Informativa, 

tivo entrada o 19 de abril de 2012 na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, iniciándose o procedemento nº 

1397/2012. 

 

Consultas: 

O 8 de maio de 2012 iníciase o período de consultas, por un prazo de vinte días naturais, ás 

Administracións públicas afectadas e ao público interesado para que se fixesen chegar 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.2. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  DEFINITIVA – FEBREIRO 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   14 de 85 

 

 

O ámbito sitúase integramente na parroquia de Castrelos, entre os barrios de A Costa e A 

Galindra, e inclúe o sistema xeral do Monte, ademais da parte central do conxunto parroquial, o 

conxunto residencial de Mestres Goldar, e a aba do poñente. 

 

O ámbito de influencia considerado, en función do alcance dos efectos previsibles 

identificados, inclúe, ademais do ámbito descrito e localizado anteriormente, a área colindante 

inmediata, constituída polo Parque Quiñones de León ao oeste, así como o solo urbano non 

consolidado recollido en ámbitos de planeamento remitido (APR) A-4-62 PAZO, A-4-64 

PARDARILLA 1 e A-4-65 POUSA. 

 

É máis, en canto ao alcance previsible sobre o medio socioeconómico, o ámbito de influencia 

esténdese a todo o termo municipal de Vigo. 

 

 
Fotografía aérea do SX/EL-ZV/B11 Monte da Mina. Imaxe obtida do Estudo de Sostibilidade ambiental, Impacto territorial e 

Paisaxístico do PXOM de Vigo. 

 

Na Normativa deste Plan Especial apórtase a xustificación concreta dos axustes efectuados na 

delimitación do Plan Especial, en relación co que figura no PXOM. A situación e delimitación do 

ámbito figura representada graficamente nos planos informativos I-01 e I-02, así como en todos 

os planos de ordenación. 

 

3. 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. 
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Dentro do ámbito delimitado nos planos 13-K e 13-L da serie 2 de ordenación do PXOM, a 

maioría do solo está incluído entre os elementos integrantes dos Sistemas Xerais de Espazos Libres 

e Zonas Verdes conformadores da estrutura xeral e orgánica do territorio denominado MONTE 

DA MINA, cunha ficha de características do elemento SX/EL-ZV/B11, que remite a súa 

ordenación á redacción e tramitación dun PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E 

ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA.  

 

Na delimitación inclúense sete parcelas cualificadas de SISTEMAS LOCAIS DE EQUIPAMENTOS: 

Parcela do campo de fútbol (Deportivo), Parcela do Pavillón deportivo (Deportivo), Parcela do 

Edificio da Asociación de Veciños (Sociocultural), Parcela da Igrexa (Relixioso), Parcela da Casa 

Reitoral (Relixioso), Parcela do Cemiterio (Cemiterios) e Parcela de ASPANAEX (Educativo). 

 

O resto das parcelas do ámbito, que constitúen o conxunto de vivendas existentes en torno á 

rúa Mestres Goldar, máis algúns terreos baleiros, están cualificados en réxime transitorio, 

“mentres non se dea aprobado o Plan Especial” (así o especifica textualmente a Ficha do 

documento de xestión e execución do PXOM) coa ordenanza 10, grao 2º de “Edificación 

residencial exterior”. 

 

A ficha do Sistema Xeral de Espazos libres e Zonas Verdes do documento de xestión e execución 

do PXOM, remite a ordenación de todo este ámbito (non só do sistema xeral) á redacción do 

Plan Especial. 

 

4. OBXECTIVOS E CRITERIOS PARA A REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL: CONDICIÓNS DA FICHA 

URBANÍSTICA  

 

Establécense, a grandes liñas, os obxectivos xerais e específicos que se pretenden acadar co 

desenvolvemento do Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Monte da Mina. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

O obxectivo principal do P.E.P. MONTE DA MINA figura xa expresado na ficha do Sistema Xeral 

de Espazos Libres e Zonas Verdes B11 Monte da Mina do PXOM de Vigo, que é establecer o 

deseño dunha estratexia de actuación común sobre o Sistema Xeral e a contorna do Centro 

Parroquial de Castrelos, mellorando as condicións de acceso dende o Parque de Castrelos. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para cada un destes elementos establécense os seguintes obxectivos específicos: 

 

Monte da Mina. Acondicionamento do Sistema Xeral delimitado dando conta dos seguintes 

obxectivos: 
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 Integración das dotacións localizadas no cumio do monte nun acaído espazo de 

relación e estancia que permita a racionalización dos estacionamentos e accesos. 

 Acondicionamento da aba do poñente, estudándose as posibilidades de trazados 

peonís entre a parte baixa do monte e a plataforma do cumio. 

 Implantación e integración do vial a media ladeira previsto en prolongación do camiño 

do Cruceiro e substitutivo da rúa Mestres Goldar ao seu paso pola contorna do Centro 

Parroquial de Castrelos. 

Contorna do Centro Parroquial de Santa María de Castrelos. 

 Replantexamento da funcionalidade da rúa Mestres Goldar. 

Ademais de: 

 Protección, conservación e posta en valor do patrimonio, tanto natural como cultural, 

existente no ámbito deste Plan Especial. 

 Conformar un corredor verde, coa posta en contacto do Monte da Mina co Parque 

Quiñones de León, que hoxe en día atópanse desvencellados. A conexión entre estas 

dúas áreas naturais contribuiría á viabilidade dos ecosistemas, que illados un do outro, 

tenden a degradarse. 

 Mellora da accesibilidade das persoas ao espazo público. 

 Potenciar as redes de mobilidade alternativa. 

 Mantemento e mellora da identidade e a calidade paisaxística do ámbito, 

potenciando a relación visual e peonil entre o Parque Quiñones de León e os elementos 

de interese situados no ámbito, entre os que destaca a Igrexa de Santa María de 

Castrelos. 

 Preservar, protexer e poñer en valor as compoñentes e elementos de interese 

paisaxístico e cultural. 

 

5. INFORMACIÓN DO ESTADO ACTUAL  

 

5.1 MEDIO FÍSICO 

 

CLIMATOLOXÍA 

 

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

agosto. 

 

RELEVO 

         

Altitudes 

O ámbito de protección, no que predominan as fortes e medias pendentes, discorre no seu 

perímetro exterior, delimitado pola rúa Mestres Goldar, polo camiño do Cruceiro, polo camiño 

Galindra e polo camiño da Xiña, entre a cota +122 m e a cota +74 m sobre o nivel do mar. A 

zona baixa no Oeste do ámbito, con fronte ao camiño Corredoura, atópase a cotas entre +50 e 

+51,50 m.  

 

O punto máis alto do ámbito ascende ata a cota +137 m e o máis baixo á cota +50 m á altura 

do Parque de Castrelos. 

 

Pendentes 

O ámbito do Plan Especial sitúase maioritariamente na aba oeste do Monte da Mina. Nesa 

ladeira con pendentes cara ao Noroeste, a topografía ascende dende a cota máis baixa dos 

50 m.s.n.m. situados na rúa Corredoura, no límite oeste, xunto ao muro do Parque de Castrelos,  

ata o cumio do monte, na parte central do ámbito, onde se localiza o edificio da Asociación de 

Veciños e o campo de fútbol, situado na cota 137 m.s.n.m. Si se ten en conta que a proxección 

horizontal de dita ladeira é de 390 metros, a pendente media é dun 22 %. 

 

A media aba, nas cotas próximas aos 76 m.s.n.m. transcorre a rúa Mestres Goldar, en dirección 

norte-sur atravesando a praza conformada polo adro da igrexa parroquial, a casa reitoral e o 

cemiterio. 

 

Cara ao Leste e o Sur, o ámbito descende coa ladeira, dende o cumio a 137 m.s.n.m. do monte 

ata cotas entre 110 e 120 m.s.n.m. na zona de A Galindra nunha distancia de 150 metros 

horizontais, cunha pendente media dun 15 %. 

 

A topografía natural do monte viuse alterada por dúas accións antrópicas claramente 

identificables: 

 

a) O aterramento para a explanación do campo de fútbol: É unha superficie rectangular e 

plana duns 7.000 m² (aprox. 66 x 106 metros), localizada na cota máis alta do monte (136 

m.s.n.m.) localizada no lugar no que se situaba historicamente a Canteira de Granito. Para 

efectuar este aterramento probablemente utilizáronse residuos procedentes de dita canteira e 

orixináronse taludes no perímetro de entre o 48 e o 60 %. Na fotografía do voo americano do 

ano 1957 pode apreciarse a ocupación da canteira, que xa orixinou a primeira alteración  

topográfica importante do monte. 
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As canteiras de granito de Castrelos deixáronse de explotar ao principio dos anos oitenta do 

século XX. 

 

b) A urbanización de vivendas adosadas de "A Galindra", situada ao leste do ámbito, 

exteriormente ao Plan Especial, en realidade trátase dunha superficie duns 67.000 m² que 

formaban parte da ladeira natural do monte, que foi urbanizada no ano 1998 mediante a 

apertura dun vial central en fondo de saco e dúas ringleiras de vivendas adosadas, cun total de 

52 vivendas. A urbanización contacta co Monte da Mina a través dunha zona verde pública 

rectangular duns 6.700 m². 

O movemento de terras que se efectuou para a apertura do vial intermedio, na cota 114, e 

para a construción das vivendas, orixinou lixeiros desencontros entre a zona verde e o sendeiro 

perimetral que, polos bordes Norte e Oeste, transcorre polo ámbito do Monte da Mina en 

contacto coa urbanización. 

Como tamén se pode comprobar no plano de información I.08 TOPOGRAFÍA-SECCIÓNS 

presenta zonas de forte pendente que, nalgunha ocasión, supera o 40%, no descenso cara 

Oeste dende a AAVV e o Campo de Fútbol, do que se desprende, por unha banda unha 

posición privilexiada no eido da paisaxe municipal e, por outra, unha dificultade natural para a 

edificación e o acceso. 

 

Para a análise da implantación da edificación na aba do Monte efectuouse un estudo en 

sección das pendentes dos terreos e da edificación actualmente existentes na zona de Mestres 

Goldar máis visible, e que é como segue: 

 
Sección transversal entre a parcela situada na rúa Mestres Goldar nº 20 e a ladeira do Monte da Mina 

 

A situación permite distinguir dentro desta zona tres subzonas: 

 

a) Parcelas situadas por baixo da cota de Mestres Goldar, ao oeste de dito vial. 

 

b) Parcelas situadas por enriba da cota de Mestres Goldar, no seu fronte Leste, entre dita rúa e o 

camiño intermedio. 
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c) Parcelas situadas en segunda liña de Mestres Goldar dando fronte ao camiño intermedio, 

que debe convertirse, no seu caso, en vial soporte dos novos solares, e chegando ata o camiño 

da Xiña situado na parte máis alta na zona. 

 

As pendentes destas zonas son diferentes segundo se pode apreciar no gráfico seguinte: 

 
Sección esquemática de pendentes entre a zona residencial da rúa Mestres Goldar e o camiño da Xiña 

 

Pode apreciarse como a pendente vai aumentando conforme vai subíndose o Monte, o que 

xustifica o establecemento de condicións normativas específicas que procuren a maior 

adaptación dos edificios ao terreo natural, definindo con precisión a rasante de referencia da 

planta baixa e a altura de cornixa. 

 

XEOLOXÍA E LITOLOXÍA 

Segundo o 'Mapa de Factores Geológicos con Incidencia Constructiva' (escala 1/25.000) 

elaborado polo Instituto Geológico y Minero de España para a cidade de Vigo, os materiais 

presentes no ámbito de actuación están constituídos por rocas ígneas moi alteradas. 

 

Litoloxicamente pódese distinguir un tipo fundamental que é o granito moscovítico e aplitas. O 

granito de Castrelos foi moi cotizado no século XX na construción, permanecendo na mesma 

parroquia, no barrio de Macal, unha industria de elaboración de granito. 

 

Segundo manifesta Jaime Garrido no seu libro “Arquitectura de pedra de Vigo” (ano 2000): 

“Unha das pedras, sobre todo nas décadas de 1930 e 1940, que máis éxito alcanzou foi a do 

monte da Serra de Castrelos, de gran fino e compacto, libre de imperfeccións. Tamén a do 

Monte da Mina daba unha pedra moi branca, pero tiña moito cuarzo e dificultaba o traballo. 

Con esta pedra o célebre canteiro e mestre de obras José Araujo construía o actual Banco 

Pastor.” 

 

HIDROLOXÍA  

 

Rede hídrica 
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No ámbito de influencia deste Plan Especial identificáronse dous mananciais con caudais 

variables, segundo se grafía no Plano de Información urbanística (hidroloxía) do Plan Especial de 

Protección do Parque Quiñones de León. 

 
Recorte do Plano de Información Urbanística (hidroloxía) do Plan Especial de 

Protección do Parque Quiñones de León (xuño 2006) 
 

Ademais a mina, localizada sobre a parcela de equipamento escolar, inflúe directamente sobre 

os xardíns do Pazo de Castrelos ao discorrer un tramo da canle por estes. 

 

E doutra banda, a fonte da Xiña -ficha do concello nº 108- situada na rúa Mestres Goldar, 

atópase condicionada pola vexetación existente xa que as raiceiras das árbores absorben e, 

incluso, taponan a saída de auga polo cano. Esta auga derívase ate o río Lagares.  

 

Risco de enchentas  

A planificación hidrolóxica é un requirimento legal que se establece cos obxectivos xerais de 

conseguir o bo estado e a adecuada protección das masas de auga da demarcación, a 

satisfacción das demandas de auga e o equilibrio e harmonización do desenvolvemento 

rexional e sectorial (artigo 40 do Texto Refundido da Lei de Augas). Para a consecución destes 

obxectivos, a planificación hidrolóxica guiarase por criterios de sustentabilidade no uso da auga 

mediante a xestión integrada e a protección a longo prazo dos recursos hídricos, a prevención 

da deterioración do estado das augas, a protección e mellora do medio acuático e dos 
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ecosistemas acuáticos e a redución da contaminación. Así mesmo, esta planificación 

contribuirá a paliar os efectos das inundacións e secas. 

Polo que estarase ao disposto na normativa do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica 

de Galicia – Costa, aprobado polo Real Decreto 1332/2012, do 14 de setembro.   

En canto ao documento definitivo de 'Avaliación preliminar do risco de inundación' foi 

aprobado pola Xunta de Goberno de Augas de Galicia de cara a dar cumprimento á 1ª fase 

de implantación da Directiva 2007/60/CE, relativa á Avaliación e a Xestión dos Riscos de 

Inundación, o pasado 19 de decembro de 2011. A este respecto, o ámbito delimitado polo 

P.E.P. MONTE DA MINA non se atopa dentro ningunha Área de Risco Potencial Significativo de 

Inundación. 

 

5.2. MEDIO BIÓTICO 

 

VEXETACIÓN 

 

Na zona boscosa as especies vexetais que se identifican son: 

 

Estrato arbóreo 

Eucaliptus glóbulus –alcolito.    

Acacia de albata –mimosa. 

Acacia melanoxylon –acacia negra. 

Robinia pseudoacacia –acacia de tres picos. 

Quercus robus –carballo- pequenos exemplares, pero recuperando o espazo ocupado polas 

especies foráneas. Localízanse no ámbito norte do P.E.P. 

 

Estrato arbustivo 

Cytisus scoparius –xesta. 

Ruscus aculeatus –silvarbeira-, existen algúns exemplares pero moi danados pola tala recente 

sobre alcolitos. 

Comunidades de Pteridium aquilinun, Blechnum spicant (fentos) e outras residuais tipo Loniceras 

e Cespitosas do grupo das festucas. 

 

No ámbito de influencia atopámonos cun dos principais parques históricos da cidade: lindando 

ao Oeste co ámbito do P.E.P. MONTE DA MINA, atópase o Parque Quiñones de León. 

 

FAUNA 

Se ten visto moi ocasionalmente algún raposo, paxaros tipo merlo -Turdus merula-, xílgaro -

Carduelis carduelis-, corvo -Corvus corax-, pega -Pica pica-, azor -Acciper gentilis- e diversos 

reptís e culebras. 
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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. 

 

5.3. MEDIO CULTURAL E ETNOGRÁFICO  

 

O Monte da Mina, participa, de igual modo que outros montes, da especial significación que lle 

outorga a presenza de xacementos arqueolóxicos de grande interese que amosan a pegada 

humana neste espazo, cunha secuencia cronolóxica que comprende dende a idade do Ferro, 

co castro do Monte da Mina (X_149); a Época romana, manifestada nos restos de estruturas 

localizadas in situ na aba occidental do monte; a etapa Medieval, coa presenza do Conxunto 

parroquial de Santa María de Castrelos (A_156) e a súa Necrópole medieval asociada (X_014). 

 

A zona máis occidental do P.E.P. MONTE DA MINA atópase dentro do ámbito de protección do 

elemento arquitectónico catalogado Pazo de Castrelos (BIC; Nº de ficha A_178 no PXOM de 

Vigo) situado dentro do perímetro do Parque Quiñones de León. 

 

Pero se o encadramos dentro da súa contorna, refórzase a ocupación castrexa coa presenza 

do Castro do Piricoto (A-012), que ocupa a cima e ladeira do cerro situado inmediatamente ao 

Norte do Monte da Mina (establecendo unha forte vinculación cultural, espacial e de 

interrelación visual entre si); e compróbase como a secuencia cronolóxica amplíase cara atrás, 

coa presenza de pegadas da Idade do Bronce, representada polo petroglifo A Laxe / Finca dos 

Aires (X-011) -na próxima parroquia de Sárdoma-, e, cara adiante, coa existencia do Pazo de 

Castrelos (A-178), xa na Idade Moderna, que nos permite evidenciar a extensa e continuada 

ocupación no tempo desta área polo home. 

 

CASTRO DO MONTE DA MINA1 

 

Ocupando o cumio e ladeira occidental do monte, conserva restos do recinto defensivo 

especialmente no sector occidental, mentres que os sectores oriental e central do castro 

atópanse moi alterados pola construción do campo de fútbol e do Centro Sociocultural de 

Castrelos. Segundo consta na ficha do inventario, estas alteracións comezaron nos anos 80, pero 

xa con anterioridade o cumio do monte presentaba serias alteracións debido a actividades 

extractivas. 

                                                
1 Datos tomados da ficha do inventario asinada polo arqueólogo Javier Luaces Anca (1998), que practicamente 

transcribimos ao non detectarse alteracións significativas respecto ao momento de redacción. 
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Estruturas 

 

Das estruturas defensivas consérvanse terrapléns no sector occidental que, en gran parte, se 

presentan como unha inflexión na acusada pendente natural. Cara ao ENE do Centro Cultural, 

hai restos de terrapléns moi alterados (acondicionamento do terreo para aparcamento, xardíns 

e accesos ao campo de fútbol). Por último, cara ao N e NE, observamos o que poderían ser os 

restos dun foxo. 

 

Froito posiblemente de actuacións furtivas, localízanse os restos dunha construción castrexa de 

planta circular, na aba occidental e nas proximidades do terraplén. A profundidade da 

escavación é aproximadamente de 1 m, atopándose escavada na súa cara exterior e superior, 

descubrindo os restos dun muro duns 3 m de arco e 0,30 m de ancho. 

 

Materiais 

Na prospección localizáronse varios fragmentos de cerámica castrexa pola superficie do monte 

así como algún fragmento de tégula romana. Aparecen concentrados no sector occidental, 

aínda que se puido observar algún fragmento na cima do monte -na parte alta dos terrapléns 

antes citados- e en montículos de terra para os xardíns. 

 

Ladeira abaixo, cara á Igrexa de Santa María de Castrelos, aparecen numerosos fragmentos de 

tégula -algúns de gran tamaño- e cerámica romana, dispersos polas terras de cultivo. A 

cantidade, clase e dispersión dos materiais así como a topografía do terreo -zona máis chan- xa 

indicaban nese momento a existencia dun xacemento romano, quizais asociado ao hábitat 

castrexo, que se fixo evidente en intervencións posteriores e que pasamos a resumir a 

continuación. 

 

RESTOS ROMANOS 

 

Para o presente apartado baseámonos nos datos proporcionados en diferentes intervencións 

asociadas a proxectos construtivos executados nos últimos anos, polo que son parciais, e 

incrementaranse cos datos que vaian aportando futuras intervencións. De tódolos xeitos, a 

localización de estruturas romanas in situ evidencian a existencia dunha ocupación romana na 

zona, ben como unha continuidade da etapa castrexa, ben como un asentamento de nova 

ocupación. 

 

Incluiremos (1) as intervencións con resultados positivos (localización de restos in situ); (2) aquelas 

nas que non apareceron estruturas pero sí materiais en deposición secundaria (indicativas da 

proximidade do xacemento); e, por último, (3) as que ofreceron resultados negativos 

determinantes (excluíndo as que a escasa incidencia das obras sobre o chan non permitiron 

esgotar a estratigrafía). 
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Restos in situ 

Sondaxes arqueolóxicas mecánicas no camiño da Xiña s/n2 (ano 2002) (ref. 1 do plano de 

información I.05 de Proteccións). 

Nesta intervención levouse a cabo tamén a limpeza e estudo estratigráfico dos perfís resultantes 

do desterre efectuado na edificación xa efectuada. 

Localizáronse restos de pavimento composto por tégula, pedra pequena e argamasa, que 

aparece apoiado sobre o xabre; canal; terra negra con carbóns e escoria; estrutura negativa 

en fosa -no perfil-; derrubas de pedra e tégula; bancais; etc. 

 

Control arqueolóxico das obras de acometida de saneamento a unha vivenda unifamiliar no 

camiño da Xiña s/n3 (ano 2004) (ref. 2 do plano de información I.05 de Proteccións). 

Localizouse un pavimento de terra grisácea moi compacta e endurecida (a uns 60-70 cm de 

profundidade), limitado en ambos extremos por unha liña de pedras de pequeno e mediano 

tamaño. Entre ambos bordes, e case no centro do piso, localízase unha pedra de maior tamaño 

asociada con algúns fragmentos de tégula que forman parte do pavimento. Aparece apoiado 

sobre o xabre cunha potencia aproximada de 20 cm. Dada a escasa magnitude das obras, só 

puido detectarse nun treito de 1,60 m de longo e cruza a gabia executada en dirección NE-SW. 

 

Materiais en deposición secundaria 

Sondaxes arqueolóxicas mecánicas e control no camiño da Xiña nº 24 (ano 2009) (ref. 3 do 

plano de información I.05 de Proteccións). 

A estratigrafía documentada é homoxénea para todas as sondaxes: baixo un nivel vexetal -

cunha potencia máxima de 2,20 m- localízase, directamente, o substrato natural. Nese nivel 

vexetal documentáronse materiais romanos descontextualizados e mesturados con outros de 

cronoloxía máis recente. No desenrolo das sondaxes, nas que se esgotou a secuencia 

estratigráfica ata o substrato natural, non se documentaron estruturas de interese arqueolóxico. 

 

Control arqueolóxico da canalización do gas nas rúas Castreliños, Subida á Costa, camiño do 

Pazo, Mestres Goldar, camiño da Xiña e camiño da Galindra5 (ano 2004) (ref. 5 do plano de 

información I.05 de Proteccións). 

Rúa Mestres Goldar (ref. 5B e 5B´ do plano de información I.05 de Proteccións): dende a rúa 

Pazo descorre polo marxe de números pares ata a altura da Igrexa, onde cruza e vai polo marxe 

impares ata o nº 19, que volve ao marxe dos números pares-. En varios tramos, localizáronse 

materiais da Idade do Ferro e galaicorromanos en deposición secundaria (tégula, ánfora, 

                                                
2 Datos tomados do Informe valorativo das sondaxes arqueolóxicas mecánicas en dous solares no Camiño da Xiña 

(Castrelos), asinado pola arqueóloga Nuria Calo Ramos (2002). 

3 Datos tomados da Memoria do control arqueolóxico da acometida de saneamento no camiño da Xiña (Castrelos), 

asinado polo arqueólogo Manuel Estévez Caride (2004). 

4 Datos tomados da Memoria das sondaxes mecánicas valorativas e control arqueolóxico no camiño da Xiña nº 2, asinada 

polo arqueólogo Ángel Rodríguez Castro (2009). 
5 Datos tomados da Memoria do control arqueolóxico da canalización do gas na rúa Mestres Goldar e contorna, asinada 

pola arqueóloga Mª Jesús Iglesias Darriba (2004). 
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cerámica común), en subniveis de composición limosa, compactos e con alto contido orgánico, 

que alternan con subniveis máis areosos, estériles en materiais. 

 

Resultados negativos 

Control arqueolóxico da rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa Mestres Goldar, 46 (ano 

2004) (ref. 4 do plano de información I.05 de Proteccións). 

Control arqueolóxico da canalización do gas nas rúas Castreliños, Subida á Costa, camiño do 

Pazo, Mestres Goldar, camiño da Xiña e camiño da Galindra7 (ano 2004) (ref. 5 do plano de 

información I.05 de Proteccións). 

Rúa Pazo (ref. 5A do plano de información I.05 de Proteccións): -marxe de números pares-. 

Dentro da área do Plan Especial interesa a estratigrafía resultante no perfil do “croquis 6” da 

intervención (próximo ao inmoble nº 74), no que na secuencia estratigráfica documentada 

amosou, baixo o pavimento actual, un nivel de recheo froito do acondicionamento do terreo 

para a execución da pavimentación, que se apoia nun Horizonte A anterior ás pavimentacións 

máis modernas, no que se localizan algúns fragmentos de materiais de construción recentes e 

que, a súa vez, se apoia no substrato natural. 

 

NECRÓPOLE MEDIEVAL DE SANTA MARÍA DE CASTRELOS 

 

Igrexa románica, aínda que con modificacións posteriores, de nave única e ábsida de 

cabeceira semicircular. Segundo unha inscrición existente no testeiro da nave, a Igrexa foi 

consagrada no ano 1216. 

 

Consideramos que, dado o carácter deste monumento medieval, hai unha necrópole desta 

época asociada a el8. 

 

HISTORIA 

 
Antes do século XX 

A parroquia de Castrelos, denominada "Castrellis" no século XIII, en referencia toponímica á 

existencia dunha zona castrexa, pertenceu orixinalmente ás propiedades do Comendador de 

Beade, no Ribeiro de Avia, e posteriormente foi adquirida polo marqués de Valadares para 
                                                
6 Datos tomados da Memoria do control arqueolóxico da rehabilitación de vivenda na rúa Mestres Goldar nº 4, asinada 

polo arqueólogo Víctor Barbeito Pose (2004). 
7 Datos tomados da Memoria do control arqueolóxico da canalización do gas na rúa Mestres Goldar e contorna, asinada 

pola arqueóloga Mª Jesús Iglesias Darriba (2004). 
8 O enterramento no interior das igrexas xeneralizouse a partires do s. IV, aínda que no I Concilio de Braga, do 563, e no de 

Nantes, no s. VII, autorizáronse os enterramentos no pórtico ou no adro das igrexas, ou no exterior das mesmas, pero nunca 

no interior. Non obstante, esta costume foise relaxando e no ano 813, con motivo da celebración do Concilio de Maguncia, 

permitiuse enterrar no interior das igrexas aos Bispos, Abades e Presbíteros e laicos cualificados, sendo o resto dos fieis 

sepultados en cemiterios anexos ao templo. 
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expansión dos seus dominios, principalmente o Pazo e os seus xardíns. Na división municipal do 

ano 1837 dos concellos de Bouzas, Lavadores e Vigo, Castrelos adscribiuse xa ao concello de 

Vigo, xunto con Teis, Freixeiro e Sárdoma9. 

 

Pertenceu Castrelos, ata o ano 1862,  á xurisdición da Orde de San Juan de Malta, con carácter 

de priorato, para o seu párroco. 

 

Xa na descrición topográfica de Taboada Leal, do ano 1840, destácase esta parroquia pola 

abundancia de canteiras de "pedras de sillar de grao bastante fino". 

 

A igrexa parroquial foi coidadosamente estudada por investigadores como Hipólito de Sá, 

Eduardo Bragado Rodríguez, Rafael Sánchez Bargiela ou, especialmente, Javier Ocaña Eiroa. 

 

Segundo ditos estudos, as primeiras referencias documentais escritas son dos anos 1305 e 1499 

de senllas doazóns de veciños á dita igrexa. Porén a súa consagración parece corresponderse 

coa data que figura epigrafiada nunha inscrición tras o retablo á dereita do arco triunfal, na 

que se cita o ano 1216. Tal datación, para os expertos, confírmase coas rosetas sexifolias, un 

tema característico dos templos do século XII e comezos do XIII, así coma os capiteis e rosetóns 

da ábsida. 

 

 
Planta da Igrexa de Santa María de Castrelos 

 

A igrexa é dunha única nave, de dimensións aproximadas 20 x 7 x 7 m de altura, con ábsida 

semicircular na cabeceira, con treito recto e semicircular. A nave únese á ábsida por un arco 

triunfal apuntado sostido por pilastras. A cuberta é de tella sobre tesoiras de madeira apoiadas 

                                                
9 Espinosa Rodríguez J., “Tierra del Fragoso”, Vigo (1949). 
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en mochetas, a dúas augas na nave e con bóveda de pedra, de canón apuntado, e cuarto de 

esfera, na ábsida. 

 

 
Sección lonxitudinal da Igrexa de Santa María de Castrelos10 

 

No muro semicircular da ábsida ábrense tres óculos con vistosa ornamentación que iluminan o 

presbiterio e, na nave, ábrense tres portas con dúas e tres arquivoltas cada unha, destacando a 

porta do oeste ou principal, con tres arquivoltas de profusa decoración. 

 

Nas fachadas sur e principal aparecen respectivamente dúas e unha fiestras completas con 

abertura saeteira e decoración floral. Na fachada norte, máis sobria, unicamente obsérvanse 

dúas saeteiras incompletas. 

 

                   
 Alzado leste da Igrexa de Santa María de Castrelos                                                                                              Alzado norte 

                                                
10 As ilustracións proceden do libro “Itinerario escolar polas igrexas románicas de Vigo”, F.X. Ocaña Eiroa (1995). Autores dos 

debuxos: Ángel Manuel Fernández Alonso, Alfonso Rodríguez González e María Castro Fernández. 
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Alzado sur da Igrexa de Santa María de Castrelos                                                                                                        Alzado oeste 

 

O motivo ornamental principal é a flor sexifolia (ou hexafolia), aínda que tamén se observan 

cruces acompañadas de pequenas árbores ou follas. Nos canzorros atopamos diversos motivos 

ornamentais de carácter xeométrico. Pero o realmente destacable neste templo é a existencia, 

nos muros interiores, de restos de pinturas murais no muro norte interior, identificadas coma unha 

imaxe sedente do Salvador (Pantocrátor románico) e outra alusiva ao misterio da Encarnación. 

 

En conxunto a Igrexa presenta unha grande limpeza de liñas e claridade volumétrica, malia o 

engadido da sacristía adosada na cara norte da ábsida, que a constitúe nun referente 

tipolóxico e un modelo exemplar da arquitectura finisecular do século XII, do románico no inicio 

da transición cara ao protogótico. 

 

 
Porta Norte da Igrexa de Santa María de Castrelos 

 

Porén, das tres principais igrexas románicas situadas no Concello de Vigo (Bembrive, Coruxo e 

Castrelos), unicamente a de Santiago de Bembrive goza da declaración de BIC por Resolución 

do 10 de marzo de 1980; BOE nº 94 do 18 de abril de 1980. Dende esta Memoria do Plan Especial 
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proponse a solicitude de declaración da Igrexa de Santa María de Castrelos como Ben de 

Interese Cultural. 

 

En torno á igrexa de Castrelos, e posiblemente apoiándose nalgunha anterior estrutura castrexa, 

xurdiu un casarío mínimo que, cando menos, estaría formado polas edificacións da casa reitoral 

e as catro ou cinco que rodean a pequena praciña do cruceiro situada ao Norte da Igrexa. 

 

Bibliografía sobre a Igrexa Románica de Castrelos: 

Hipólito de Sá Bravo; Rutas del Románico en la Provincia de Pontevedra, Caja Rural Provincial de 

Pontevedra, 1978, páxs. 296-307.  

 

Isidro G. Banjo Torviso; Arquitectura Románica en Pontevedra, Fundación Pedro Barrié de la 

Maza, 1979, páxs. 222-223.  

 

Ángel del Castillo; Inventario Monumental y Artístico de Galicia, Fundación Pedro Barrie de la 

Maza, 1987, páxs. 106-107.  

 

Eduardo Bragado Rodríguez e Rafael Sánchez Bargiela; O Vigo das igrexas románicas, 

Concellería de Patrimonio Histórico, Colección Datos 3 , 1993, páx. 48. 

 

Francisco Xabier Ocaña Eiroa; Itinerario escolar polas igrexas románicas de Vigo, Concello de 

Vigo, 1995, páxs. 69-84.  

 

Manuel Chamoso Lamas, Victoriano González y Bernardo Regal; Rutas Románicas en Galicia 2, 

Guías Ediciones Encuentro, 1997, páxs. 164-165.  

 

Páxinas web: 

http://www.amigosdelromanico.org/inventario/espana/inv_romanico_pontevedra.html#loson 

 

David de la Garma (www.arteguias.com), páxina web con fotografías e descrición da igrexa.  

 

O século XX 

A escola unitaria da rúa Mestres Goldar está dentro da área de protección delimitada polo 

PXOM, aínda que está separado uns 60 metros da praza da Igrexa, cara o Sur. Foi construída nos 

primeiros anos do século XX e foi doada ao Concello de Vigo no ano 1908 polos herdeiros de D. 

Tomás A. Alonso, xunto coa escola Virxe do Rocío, na rúa Casiano Martínez (Bouzas) que é un 

edificio xemelgo ao da Escola de Castrelos. 
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Planos de alzado e plantas da escola unitaria, asinados por Jenaro de La Fuente Álvarez no ano 192811, recollidos no 

expediente da parcela 0026 do Inventario Municipal de Propiedades 
 

Tomás A. Alonso, nacido en Coia no ano 1835 e emigrante en Montevideo, como destacado 

filántropo financiou varios centros de educación na cidade12.  

 

A evolución histórica do ámbito pode apreciarse por comparación das distintas cartografías 

históricas, fotografías aéreas e ortofotos dispoñibles de distintos anos. 

 

A documentación utilizada foi a que se relaciona de seguido. 

 

- Plano de Manuel Cominges, ano 1958: 

 

                                                
11 O proxecto orixinal, con toda probabilidade, foi redactado polo seu pai Jenaro de La Fuente Domínguez. 

12 http: //www.vigoempresa.com/ ”Hombres y nombres que hicieron Vigo”. 
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No ángulo inferior dereito da folla nº 96 aparece a igrexa e a agrupación de casas da súa 

contorna: a casa reitoral, a que está fronte á ábsida (Mestres Goldar nº 1 e 3, unha delas a 

pequena casa de fábrica da Igrexa) e as catro vivendas da rúa Mestres Goldar 10, 12, 14 e 4 

que conforman a pequena praciña ao norte da Igrexa. Tamén aparecen dous pozo-lavadeiros 

nas parcelas de Mestres Goldar nº 2 e 18, esta última parcela de Aspanaex. 

 

- Fotografía do voo americano, ano 1956: 

 

 

 
Ampliación da zona central da praza da Igrexa 
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Ademais das edificacións antes relacionadas nesta fotografía obsérvanse o cemiterio e catro 

edificacións apoiadas na rúa Mestres Goldar: unha ao Oeste (posiblemente a Escola Unitaria) e 

tres situadas separadas da aliñación a media ladeira (edificacións das parcelas 20 e 22 actuais). 

 

A principal explotación da canteira nesa época sitúase no lugar actual do Pavillón de deportes, 

mentres que a situada na zona do cumio, no actual campo de fútbol parece xa sen actividade. 

Aprécianse outras dúas canteiras de menor entidade situadas fóra do ámbito na parte Norte, 

xunto ao camiño da Costa. 

 

- Plano de LECAR, ano 1964: 

 

 

 

Na rúa Mestres Goldar (que daquela se chamaba camiño da Igrexa) aparece xa o inmoble 

situado ao Norte da escola (hoxe nº 20 da rúa, parcela 40 do parcelario) e no grupo situado ao 

Leste da rúa incorpóranse soamente unhas construcións, por diante da parcela da rúa Mestres 

Goldar nº 5 (parcelas 32 e 30 do parcelario). 

 

Na parte alta do monte aínda non hai ningún equipamento construído e vense, soamente, os 

efectos das canteiras sobre a topografía. 

 

- Plano Topográfico, ano 1985 (Escala 1/1000): 
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No grupo ao Norte da Igrexa incorpórase unha vivenda (a da parcela nº 8, rúa Mestres Goldar 

8) e na parte Sur incorpóranse outras cinco construcións todas elas ao leste da rúa Mestres 

Goldar, das que, unha (a de Mestres Goldar 19) pegada á rúa e, outras dúas, están na parte 

alta da ladeira, colgadas dunha prolongación do camiño da Xiña cara ao monte. 

 

ASPANAEX xa ten construído o seu primeiro edificio, situado a media pendente entre a praza e o 

camiño da Corredoura, e o edificio da Asociación de Veciños, aparece en construción na parte 

alta, onde xa figura o Campo de Fútbol. 

 

- Cartografía actual: 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.2. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  DEFINITIVA – FEBREIRO 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   34 de 85 

 

 

 

Entre o Plano do ano 1985 e a actualidade, o ámbito creceu basicamente coa incorporación 

de dez inmobles: O Pavillón Deportivo, dúas vivendas no grupo Norte da Igrexa, o edificio 

superior de ASPANAEX xunto a igrexa, de tres plantas e maiores dimensións desa zona, unha 

vivenda e un cobertizo tras a escola, na parte oeste da rúa Mestres Goldar, e dúas vivendas e 

un garaxe na parte Leste da rúa: a garaxe pegada ao muro fronteiro da parcela nº 30 na rúa 

Mestres Goldar 17 e as vivendas, unha delas na mesma curva do camiño da Xiña, na rúa 

Mestres Goldar 21, parcela 39, sen ningún recuado, ocupando unha fonte pública, e a segunda, 

na parcela 33, camiño da Xiña 6, na parte alta da ladeira cun volume alongado condicionado 

polas dimensións da parcela conformando un tipo estraño. 

 

Desta evolución na ocupación do territorio da conta o plano informativo I.03 de evolución 

histórica, na que se trama en distintas cores a ocupación por períodos, o que da unha idea 

gráfica dun crecemento, que aínda que de pequena entidade supuxo unha certa 

densificación e compactación do núcleo primitivo. Tamén pode apreciarse a tendencia á 

expansión e o crecemento en mancha de aceite subindo a ladeira do Monte. 

 

ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS 

 

No ámbito obxecto deste Plan Especial existen, asemade, dous hórreos cuxos identificadores, no 

Plan Xeral vixente, son 01-0823 e 01-0824. 
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5.4. MEDIO SOCIECONÓMICO 

 

POBOACIÓN 

 

A parroquia de Castrelos no contexto de Vigo 

Dos 298.802 habitantes totais do termo municipal de Vigo, segundo censo do 1 de xaneiro do 

ano 2011, 8.072 habitantes viven na parroquia de Castrelos. 

 

No documento de inicio da Avaliación Ambiental Estratéxica (anexo a esta Memoria) figura un 

encadre a nivel municipal e parroquial do ámbito. Neste capítulo faise unha aproximación a 

escala de barrio e á do ámbito en concreto. 

 

O Plan Especial sitúase entre os barrios de A Costa e A Galindra, nos que actualmente están 

censadas 324 persoas, aproximadamente un 4 % da poboación parroquial. 

 

A evolución demográfica nestes dous barrios nos últimos dez anos foi regresiva, incluso tendo en 

conta a incorporación, no ano 2006, da poboación da urbanización residencial de A Galindra, 

con 52 vivendas unifamiliares adosadas. 

 

Os datos de evolución da poboación a nivel parroquial e de barrio nestes anos foron os 

seguintes: 

 

                               Año 

2000 

 Año 

2001 

 Año 

2002 

 Año 

2003 

 Año 

2004 

 Año 

2005 

 Año 

2006 

 Año 

2007 

 Año 

2008 

 Año 

2009 

 Año 

2010 

 Año 

2011 

DIF. 

2011-

2000 

070000 CASTRELOS 7914 7908 7846 7849 7770 7823 7767 7772 7868 7927 8002 8047 133 

070201 COSTA 210 203 193 205 199 203 213 202 201 207 204 201 -9 

071200 GALINDRA 144 144 144 150 147 147 147 131 124 120 124 123 -21 

COSTA+GALINDRA 354 347 337 355 346 350 360 333 325 327 328 324 -30 

 

A poboación do ámbito 

A explotación dos datos estatísticos do Padrón Municipal de habitantes, referidos ao ámbito 

estrito do Plan Especial ofrece os seguintes resultados. 

 

Nº 

PARCELA Ref._1 Ref._2 Situación Piso H M 

TOT

AL <20 

20-

40 

40-

60 >60 NAC E 

PRO

V 

EXT

R A SE B UNIV 

1 2632504 NG2723S CM CORREDOURA 51 0                      

7 2734911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 10 B 1 3 4   2 2  4       3 1 

6 2734912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 12 B 1 3 4 1 1 1 1 2  2   3 1   

31 2932903 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 13 B 1 1 2    1 1 2      1 1   

5 2734913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14 B 1  1     1   1     1    

4 2734914 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14A 0    0                 

32 2932904 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 15 B   1 1     1 1      1    
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3 2734901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 16 0    0                 

10 2735938 NG2723N RU PAZO 72 B 3 1 4 2  2  3  1   2  2 

11 2734907 NG2723S RU PAZO 74 B   2 2    0 2 2       2   

30 2932902 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 17 B 1 2 3 1  2  3      2 1   

2 2734915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 18 0    0                 

35 2932901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 19 B 3 3 6   2 1 3 6      5 1   

43 2932917 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 1A 0    0                 

12 2734909 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 2 B 1 2 3 2  1  3      2 1   

40 2632556 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 20 B 2 1 3   1 2  3      1 2   

40 2632556 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 20 1   1 1     1 1      1    

39 2932944 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 21 B 1 1 2     2   2     2    

25 2932942 NG2723S CM XIÑA 7 0    0                 

44 2632511 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 22 0    0                 

45 2632512 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 24 B 3 1 4   2 1 1 2 2      2 2 

17 2932916 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3 B    0                 

33 2932908 NG2723S CM XIÑA 6 0    0                 

78 2632546 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 30 B 2 1 3 1  2  2 1     2 1   

18 2932915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3A B 1 1 2   1 1  2       2   

14 2734910 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 4 B 1 2 3   2 1  3       3   

13 2734918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 6 0    0                 

20 2932913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7 B 1 1 2     2 2      2    

22 2932911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7A 0    0                 

61 2932936 NG2723S CM XIÑA 13 B 1 2 3 1  2  3      1 1 1 

64 2932935 NG2723S CM XIÑA 15 0    0                 

68 2932957 NG2723S CM GALINDRA 18 0    0                 

72 2932920 NG2723S CM GALINDRA 16 0    0                 

74 2932956 NG2723S CM GALINDRA 14 0    0                 

8 2734908 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 8 B 1 2 3   1 2  3      1 2   

81 2731828 NG2723S CM XIÑA 10 B 1 2 3    1 2 3      2 1   

81 2731828 NG2723S CM XIÑA 10 B 4 4 8 3 2 1 2 2 4 2   6 2   

82 54057A0 9300161 CM XIÑA 44 B 3 3 6 2 2  2 5 1     4 2   

83 3133201 NG2733S CM GALINDRA 23 0    0                 

84 3133226 NG2733S CM GALINDRA 31 B 3 1 4 1 1 2  4      2 2   

85 3133229 NG2733S CM GALINDRA 29 B 2 4 6   4  2   6     4 2   

85 3133229 NG2733S CM GALINDRA 29B B 3 2 5 3 2   5      3 2   

86 54057A0 9300162 CM XIÑA 42 B 2 1 3   1  2 3      3    

   TOTAIS  43 48 91 17 24 25 25 69 17 5 0 51 34 6 

 

O total de poboación censada no ámbito ascende, xa que logo, a 91 persoas: 43 homes e 48 

mulleres. A distribución por idades reflicte un total de 17 residentes menores de 20 anos, 24 entre 

20 e 40 anos, 25 entre 40 e 60 anos e 25 maiores de 60 anos. Isto supón unha taxa de 

avellentamento (entendida como porcentaxe de maiores de 60 anos en relación ao colectivo) 

do 27,40 %.  

 

A pirámide de poboación está claramente descompensada cunha base infantil moi reducida: 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos estatísticos do Padrón Municipal de Vigo 

 

Un 75 % da poboación do ámbito é natural de Vigo, un 19 % é doutras provincias e unicamente 

seis persoas naceron fóra de España. 

 

Segundo datos do Censo, o nivel de instrución é medio-baixo, con 6 universitarios, 34 con nivel 

bacharelato ou similar e 51con estudos menores ou sen estudos. 

 

Unha das principais características da poboación do ámbito é a pertenza a grupos familiares 

con diversos graos de parentesco ou familiaridade. Así, pódense distinguir entre os residentes, os 

grupos familiares das familias Crispín, Alonso, Lago, Davila ou Costas, apelidos que se localizan 

en zonas concretas do ámbito, e supoñen, como veremos no apartado de propiedade do solo 

unha porcentaxe importante da propiedade do solo. 

 

Asociacionismo 

A Asociación de Veciños “Monte da Mina” aglutina a un número importante dos veciños da 

parroquia de Castrelos.  

 

As orixes desta asociación veciñal remóntanse aos anos 1975-76, cando un grupo de residentes 

púxose en marcha para constituír unha asociación que dera solución ás necesidades que 

naqueles momentos tiña a parroquia, dende o alumeado público ao saneamento e o 

abastecemento de auga. 

 

En febreiro de 1977 comezaron as anotacións de socios no libro de rexistro, asumindo a 

presidencia da asociación, D. Constante Alonso e a secretaría, D. Adolfo Rial. Nese mesmo ano 

comezaron as xestións para dispoñer dunha sede, elixíndose como emprazamento máis 

axeitado o Monte da Mina. Ao ano seguinte elaborouse un anteproxecto de ordenación de 

toda a zona que consistía nunha actuación de recuperación do monte aproveitando os vellos 

socalcos derivados da explotación da canteira que incluía, asemade, a propia sede da 

asociación de veciños, varias dotacións tanto sociais coma deportivas, unha escola infantil, un 
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campo de fútbol, pistas polideportivas, piscinas (tanto de adultos coma infantís) e unha zona 

verde que nos planos iniciais aparecía como de "futura ordenación". 

A intervención contemplaba tamén o acondicionamento dunhas sendas laterais para ser 

empregadas para a práctica de deportes de pista, coma o cross ou o ciclismo, evitando así a 

utilización dos viais da parroquia.  

 

A actuación, que se quedou na fase de anteproxecto, tiña como principal obxectivo conservar 

a antiga canteira como testemuña da actividade que se desenvolvía nela. Así, no que en 

tempos fóra unha explanada, traballábase a pedra que logo arroxábase dende a propia 

canteira para ser traballada e, posteriormente, cargada nos carros con destino ás obras de 

Vigo. 

 

A actuación estivo a piques de poñerse en marcha tras as eleccións autonómicas do ano 1981, 

cando a sede social da AAVV, que foi inaugurada no ano 1994, estaba aínda en estrutura. Máis 

adiante os cambios na prevista situación do campo de fútbol frustraron o proxecto13. O Centro 

Sociocultural de Castrelos, situado finalmente no cumio do Monte da Mina, entrou en 

funcionamento a partir do ano 1995. 

 

A segunda asociación a ter en conta é a Xunta de Montes en man común de Castrelos, que ten 

a sede, tamén, no edificio do Monte da Mina e que xestiona e administra o rendemento forestal 

do monte veciñal da Parroquia, maioritariamente situado no propio ámbito que nos ocupa. 

O monte en man común de Castrelos foi clasificado mediante edicto de 25 de marzo do ano 

2003, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra 

(DOG nº 91, do 13/05/1993). Na clasificación especifícase que os montes incluídos son A Mina 

(1,7 ha), A Serrra (2,5 ha) e Outeiro (0,6 ha).  

O primeiro presidente foi Don César Outerelo González. 

 

Entre os grupos e asociacións que tiveron a sede neste Centro e nesta parroquia, deben citarse, 

en primeiro lugar, o grupo folclórico “Airiños do Parque de Castrelos”, grupo de gaitas de 

referencia na historia da música folclórica de Galicia con mestres como os irmáns Portela, 

Crispín, Enrique Otero Covelo ou Polo Cabezas. O grupo, formado no ano 1943, tivo a súa sede 

na Asociación de Castrelos nos anos noventa do século pasado. 

 

                                                
13 Datos extraídos da noticia en Faro de Vigo de data 3 de setembro de 1997  “Vecinos de Castrelos quieren recuperar un 

proyecto de hace 30 años para el Monte da Mina” asinado por Javier Mosquera. 

 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.2. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  DEFINITIVA – FEBREIRO 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   39 de 85 

 

                           
Imaxes. Grupo folclórico “Airiños do Parque de Castrelos” 14 

 

Entre os clubs deportivos, deben citarse os Clubs de fútbol Rácing de Castrelos F.C. (fundado no 

ano 1923) e o Rápido de Pereiró C.F (fundado no ano 1936), que comparten o campo de fútbol 

do Monte da Mina e levan a cabo unha importante labor formativa-educativa nas súas 

categorías inferiores. Igualmente débese citar ao Club de Patinaxe Castrelos fundado no seo da 

Asociación de Veciños no ano 1996. 

 

A Escola de Teatro Municipal tivo tamén a súa sede na Asociación de Veciños de Castrelos 

durante algúns anos ata o seu peche no ano 2009. 

 

Entre as asociacións asentadas no ámbito deste Plan non pode deixar de citarse a Asociación 

en favor das persoas con discapacidade intelectual da Provincia de Pontevedra (ASPANAEX) 

que leva traballando dende o ano 1963 polos dereitos das Persoas con Discapacidade 

Intelectual e as súas familias, e que foi galardoada no ano 2007 co título de "Vigués Distinguido". 

Aspanaex conta hoxe con 34 profesionais, 25 voluntarios e presta atención a 104 persoas con 

discapacidade, distribuídas nos diferentes centros e instalacións (centro educativo, centro de 

día, centro ocupacional e vivenda tutelada), ofrecendo uns servizos encamiñados a conseguir a 

maior calidade de vida dos usuarios e as súas familias.  

ASPANAEX ten na actualidade en proxecto a creación dunha residencia que permita prestar 

atención continuada a usuarios adultos con maior capacidade de autonomía funcional, 

estando en estudo a situación de dita residencia na parcela localizada no ámbito deste Plan 

Especial. 

O grao de integración social de ASPANAEX, tanto no contexto municipal (léase o éxito anual da  

marcha popular de ASPANAEX con trinta anos de antigüidade), como a nivel parroquial, coa 

participación na Romaría das Candelas é moi importante, tratándose dunha asociación 

modélica e de gran arraigo entre a cidadanía. 

 

Festas 

                                                
14 Fotografías do libro “O grupo de gaitas Airiños Parque de Castrelos”, 1943-1993; AA VV Castrelos (1993). 
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Entre as celebracións propias, destacan a romaría da Candelaria, o 2 de febreiro, e a Festa das 

Flores, a derradeira semana de maio.        

 

A romaría das Candelas ou da Candelaria, como algúns prefiren nomeala ten lugar na 

contorna da igrexa románica de Castrelos todos os anos o segundo día de febreiro, na véspera 

doutra festa tradicional na bisbarra de Vigo, como é o San Blas, celebrado preferentemente na 

parroquia de Bembrive.  

 

A festa consiste nunha procesión tras a misa maior, na que a imaxe da Virxe é levada arredor do 

recinto da festa, e unha romaría popular. No xantar, os postos da feira preparan racións de 

callos, chourizo e cocido. Pola tarde e noite a verbena popular acompañada de música de 

charangas, bandas e orquestras, remata en baile, xeralmente dos máis maiores.  

 

 
Imaxes. Romaría da Candelaria (procesión á esquerda e festa á dereita) 15 

                                                                                                                                          

A PROPIEDADE DO SOLO: A PARCELACIÓN, A EDIFICACIÓN. 

 

O ámbito delimitado polo PXOM afecta a un total de 86 parcelas catastrais, incluíndo a 

totalidade de 74 parcelas e afectando parcialmente, algunhas moi levemente, a 12, o que 

nalgún caso deberá reaxustarse. 

 

As dimensións das parcelas catastrais varían entre superficies de 8.700 m2 das maiores parcelas 

do Monte en man común, propiedade da Comunidade de Montes de Castrelos, ata a máis 

pequena de apenas 18 m², un pequeno alpendre fronte á igrexa propiedade da Diocese.   

 

As parcelas edificadas con usos dotacionais teñen as maiores dimensións, entre os 2.000 

(pavillón de deportes ou cemiterio) e os 8.000 m2 (parcela de Aspanaex), coa excepción do 

campo de fútbol e as súas instalacións que ocupan unha parcela de 17.085 m². 

 

                                                
15 Fotografías de Internet (Noticias do Faro de Vigo). 
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As parcelas edificadas con vivendas unifamiliares e construcións auxiliares son un total de 40 

parcelas, con superficies variables, predominando as de superficies de entre 500 e 1.000 m². A 

parcela media destinada a vivendas familiares é de 840 metros cadrados. 

 

As formas das parcelas son variables, predominando as rectangulares procedentes de 

parcelacións ou loteamentos de herdanzas familiares. Na zona residencial da rúa Mestres Goldar 

teñen unhas proporcións longo-largo de entre 15 a 20 metros de ancho, e entre 30 e 40 metros 

de longo. 

 

As parcelas vacantes, sen ningunha construción, son un total de 46, cunha superficie total 

baleira de 65.030 m2, mentres que as parcelas ocupadas son 46 cunha superficie ocupada de 

61.442 m2. 

 

Na estrutura de propiedade é importante salientar a concentración familiar por zonas, 

procedentes de divisións de fincas familiares máis amplas, como de adquisicións dun mesmo 

propietario de parcelas colindantes. Así, cómpre salientar as propiedades da Igrexa Católica (3 

parcelas cunha superficie duns 3.800 m²), as da Comunidade de Montes de Castrelos (o Monte 

común, catro parcelas segundo o catastro 16.850 m², en realidade en torno aos 20.000 m²) as da 

Asociación de Veciños de Castrelos (1 parcela de 3.800 m2) e as do Concello de Vigo (6 

parcelas e unhas 29.000 m2). 

 

A relación de parcelas catastrais integradas no ámbito figura a continuación e nas Fichas 

informativas do Anexo 2 da presente Memoria Informativa, e a relación de propietarios figura no 

Anexo documental protexido 3, por razón da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 

Protección de datos.  

 

A edificación sobre as parcelas correspóndense coa tipoloxía do uso á que están destinadas. 

Edificios singulares: a Igrexa, o cemiterio, e o Centro educacional ASPANAEX. 

 

Nº PARCELA Ref._1 Ref._2 Situación Sup. solo ibi_sup. ibi_sup._const. 

1 2632504 NG2723S CM CORREDOURA 51 7.650 7.529 4.320 

2 2734915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 18 1.290 1.510 217 

3 2734901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 16 2.455 2.446 342 

4 2734914 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14A 81 81 42 

5 2734913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14 94 95 113 

6 2734912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 12 126 126 138 

7 2734911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 10 787 788 224 

8 2734908 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 8 746 746 175 

9 2734906 NG2723S RU PAZO 70(B) 258 258 0 

10 2735938 NG2723N RU PAZO 72 1.490 1.490 335 

11 2734907 NG2723S RU PAZO 74 859 883 376 

12 2734909 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 2 341 309 289 

13 2734918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 6 651 656 296 
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14 2734910 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 4 222 222 152 

15 2932918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 1.562 1.562 0 

16 2932950 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 1.343 1.343 0 

17 2932916 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3 656 620 247 

18 2932915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3A 2.707 2.920 1.460 

19 2932914 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3B 509 554 0 

20 2932913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7 924 924 183 

21 2932912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 9 256 225 0 

22 2932911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7A 558 558 248 

23 2932949 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  513 513 0 

24 2932948 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  200 200 0 

25 2932942 NG2723S CM XIÑA 7 886 885 236 

26 2932947 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  325 325 0 

27 2932946 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  574 573 0 

28 2932909 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  88 88 0 

29 2932910 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  313 313 0 

30 2932902 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 17 475 475 371 

31 2932903 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 13 130 122 154 

32 2932904 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 15 323 283 235 

33 2932908 NG2723S CM XIÑA 6 714 714 258 

34 2932907 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  855 978 0 

35 2932901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 19 410 373 363 

36 2932905 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 19A 555 588 0 

37 2932906 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  762 672 0 

38 2932943 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  44 44 0 

39 2932944 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 21 777 777 281 

40 2632556 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 20 1.959 1.959 713 

41 2632507 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 22E 500 534 0 

42 2632508 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 22A 138 93 0 

43 2932917 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 1A 18 18 18 

44 2632511 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 22 724 748 382 

45 2632512 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 24 951 946 304 

46 2932919 NG2723S CM CRUCEIRO 6.271 6.271 0 

47 2932951 NG2723S CM GALINDRA 4.581 4.581 0 

48 2932952 NG2723S CM XIÑA 1.385 1.385 0 

49 2932953 NG2723S CM XIÑA 998 998 0 

50 2932954 NG2723S CM XIÑA 331 332 0 

51 2932941 NG2723S CM XIÑA 337 332 0 

52 2932940 NG2723S CM XIÑA 319 332 0 

53 2932939 NG2723S CM XIÑA 340 340 0 

54 2932938 NG2723S CM XIÑA 532 532 0 

55 2932955 NG2723S CM XIÑA 333 334 0 

56 2932945 NG2723S CM XIÑA 510 510 0 

57 2932959 NG2723S CM XIÑA 439 440 0 

58 2932960 NG2723S CM XIÑA 1.080 1.080 0 

59 2932937 NG2723S CM XIÑA 6.980 6.980 0 

60 2932963 NG2723S CM GALINDRA 4.732 4.732 0 

61 2932936 NG2723S CM XIÑA 2.917 2.973 390 

62 2932958 NG2723S CM XIÑA 561 561 0 

63 2932961 NG2723S CM XIÑA 515 515 0 
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64 2932935 NG2723S CM XIÑA 15 2.165 2.165 256 

65 2932964 NG2723S CM GALINDRA 8.690 8.690 0 

66 2932971 NG2723S CM GALINDRA 940 940 0 

67 2932969 NG2723S CM GALINDRA 847 847 0 

68 2932957 NG2723S CM GALINDRA 18 17.085 17.085 6.354 

69 2932967 NG2723S CM GALINDRA 1.373 1.373 0 

70 2932966 NG2723S CM GALINDRA 3.140 3.140 0 

71 2932965 NG2723S CM GALINDRA 2.056 2.056 0 

72 2932920 NG2723S CM GALINDRA 16 3.800 3.800 2.658 

73 2932972 NG2723S CM GALINDRA 364 364 0 

74 2932956 NG2723S CM GALINDRA 14 1.942 1.942 2.090 

75 2932968 NG2723S CM XIÑA 304 305 0 

76 2932921 NG2723S CM GALINDRA 6.236 6.236 0 

77 2932934 NG2723S CM XIÑA 19A 701 726 0 

78 2632546 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 30 1.672 1.672 487 

79 2731823 NG2723S CM XIÑA 2 289 289 0 

80 2731805 NG2723S CM XIÑA 2(A) 1.202 946 0 

81 2731828 NG2723S CM XIÑA 10 242 242 187 

82 54057A0 9300161 CM XIÑA 44 145 97 182 

83 3133201 NG2733S CM GALINDRA 23 231 231 215 

84 3133226 NG2733S CM GALINDRA 31 77 76 213 

85 3133229 NG2733S CM GALINDRA 29 410 410 100 

86 54057A0 9300162 CM XIÑA 42 715 92 252 

 

OS USOS DO SOLO     

 

Na cartografía do visor SIOSE, do ano 2005 (Sistema de Información sobre Ocupación do solo de 

España), do Portal WEB do Instituto Xeográfico Nacional, o ámbito aparece maioritariamente na 

zona denominada MOSAICO AGRÍCOLA E URBANO. A zona de monte, de maiores pendentes, 

inclúese na zona FORESTAL ARBOREDO de EUCALIPTO. A zona do campo de fútbol e o edificio 

da Asociación de Veciños, caracterízase como zona de SUPERFICIES ARTIFICIAIS, como 

COBERTURAS ARTIFICIAIS e a parcela do Pavillón deportivo inclúese tamén na zona de 

SUPERFICIES ARTIFICIAIS, pero coa categoría de ZONA URBANA unida á zona da Galindra. 
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       Imaxe do SIOSE, ano 2005 

 

                   

No plano informativo I-06 descríbense máis polo miúdo os usos do solo que se dan actualmente 

no ámbito de planeamento.  

 

Tomando como referencia a estrutura xeral de usos que figura na sección 3ª das NN.UU. do 

PXOM, podemos identificar como usos existentes os seguintes: 

 

USO CLASE CATEGORÍA DESCRICIÓN 

1. RESIDENCIAL VIVENDA 1ª VIVENDA UNIFAMILIAR 

 VIVENDA 2ª VIVENDA MULTIFAMILIAR 

3. TERCIARIO XERAL RECREATIVO E REUNIÓN 10ª 
2 BARES (RÚA MESTRES GOLDAR) E 

AAVV 

 
RECREATIVO EN LOCAIS 

PECHADOS 
11ª AAVV 

 
ESPECTÁCULOS CON 

ASENTOS FIXOS 
12ª AUDITORIO AAVV 

4. DOTACIONAL EDUCACIÓN 1ª 
ENSINO INFANTIL  / ESCOLA INFANTIL 

RÚA MESTRES GOLDAR (en obras) 
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 EDUCACIÓN 7ª 

ENSINO ESPECIAL NON REGULADO 

POLA ADMINISTRACIÓN / 

ASPANAEX 

 SOCIOCULTURAL 8ª 

CENTRO CULTURAL (BIBLIOTECA, 

AUDITORIO) ASOCIACION DE 

VECIÑOS 

 ASISTENCIAL 10ª 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIAIS (SEN 

RESIDENCIA) ASPANAEX 

 SERV. PÚBLICO 15ª SERVIZOS FUNERARIOS / CEMITERIO 

 RELIXIOSO 17ª 

CENTRO DE CULTO E REUNIÓN SEN 

RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA-

IGREXA 

 DEPORTIVO 19ª 
LOCAL DESTINADO A PRÁCTICA 

DEPORTIVA (PAVILLÓN) 

  21ª 

ESPAZOS PARA PRÁCTICA DEPORTIVA 

CON ESPECTADORES (CAMPO DE 

FÚTBOL - PAVILLÓN) 

7. ESPAZOS LIBRES 
ESPAZOS LIBRES / ZONAS 

VERDES 
1ª ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS 

  2ª ÁREAS AXARDINADAS 

  4ª PARQUE URBANO (ZONA DE MONTE) 

9.  TRANSPORTES E 

COMUNICACIÓNS 
REDE VIARIA 3ª 

RODADA CON SEPARACIÓN DE 

TRÁNSITOS 

  4ª ESTACIONAMENTOS 

10. AGROPECUARIO 
CULTIVO E TRABALLO DA 

TERRA 
1ª FORESTAL EN EXPLOTACIÓN 

0. SEN USO   

 

O ámbito intégrase no sistema de dotacións, xerais e locais, é dicir, participan como 

equipamentos para o conxunto da poboación pero tamén para satisfacer as necesidades 

locais do núcleo ou ámbito parroquial. O plan xeral clasificou o Monte da Mina como Sistema 

xeral de espazos libres e zonas verdes. 

 

En canto ao aproveitamento forestal, gran parte da superficie deste solo, pertence á 

Comunidade Veciñal de Montes en man común de Castrelos. 

 

Paralelamente nos equipamentos do sistema local, desenvólvese o uso deportivo (campo de 

fútbol e pavillón polideportivo) e o sociocultural (AA VV Castrelos). 

 

O aproveitamento agrícola do solo convive co uso residencial (como unha característica propia 

do sistema tradicional galego), de tipoloxía unifamiliar concentrado na zona da igrexa e, 

basicamente, ao longo da rúa Mestres Goldar. 
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MOBILIDADE 

 

Cobertura do transporte público 

De seguido recóllese a localización, liña, ruta e frecuencia diaria das paradas de transporte 

público existentes a menos de 300 m do ámbito obxecto de P.E.P. MONTE DA MINA, accesibles 

dende ou cara ao mesmo. Tamén se incorpora un Mapa da cobertura desta liña. 

 

(A) Localización: Corredoura (Lateral Parque de Castrelos). 

Nº de parada: 14181. 

 

FRECUENCIA 
LIÑAS RUTAS 

LABORABLES SÁBADOS DOMINGOS OU FESTIVOS 

L8 PORTO - UNIVERSIDADE 1 HORA 1 HORA 

11:19, 13:19, 16:19, 18:19 e 

22:28 (horas de paso por 

Corredoura) 

 

(B) Localización: Corredoura, 1 (Esquina Parque de Castrelos). 

Nº de parada: 8220. 

FRECUENCIA 
LIÑAS RUTAS 

LABORABLES SÁBADOS DOMINGOS OU FESTIVOS 

L8 PORTO - UNIVERSIDADE 1 HORA 1 HORA 

11:21, 13:21, 16:21, 18:21 e 

22:29 (horas de paso por 

Corredoura, 1) 

 

              
Fonte: VITRASA. Detalle da ruta da Liña 8 Porto–Universidade (esquerda) e Mapa da cobertura da Liña 8 Porto–Universidade 

(dereita). 
 

Aparcadoiros 
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Non existen zonas de aparcadoiro ordenados para a demanda dos equipamentos en 

funcionamento, o que provoca unha acción incontrolada destes traducíndose nunha serie de 

problemas xerados (dano, lixo, etc.).  

Non existe unha sinalización adecuada para o acceso nin elementos disuasorios para 

reconducir o estacionamento dos vehículos privados. 

 

TRÁFICO 

 

A circulación rodada, tanto a través do ámbito pola rúa Mestres Goldar, o camiño da Xiña, o 

camiño Corredoura ou polo camiño Galindra é complicada dada a estreitez dos viais, a 

posibilidade de circular nos dous sentidos (no camiño Corredoura unicamente no sentido sur-

norte).  

 

Para estudar a intensidade habitual de tráfico encargouse un estudo específico á Oficina de 

Mobilidade, Transporte e Seguridade do Concello de Vigo, que durante os meses de decembro 

de 2012 e xaneiro de 2013 efectuou unha medición de intensidades medias horarias e diarias 

mediante aforadores mecánicos e manuais, así como unha simulación de comportamento 

suposto restrinxido o tráfico na rúa Mestres Goldar. 

 

O plano de situación dos puntos de medición, os resultados obtidos e o informe final emitido 

polo servizo de tráfico municipal incorpóranse de seguido: 

 

 
Plano de situación dos puntos de medición de intensidades medias horarias e diarias 
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5.5. MEDIO PERCEPTUAL 

 

Tal e como se define na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, a 

paisaxe é “calquera parte do territorio tal e como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o 

resultado da acción e da interacción de factores naturais e humanos”. 

 

Esta Lei, conforme ás disposicións do Convenio europeo da paisaxe, aprobado en Florencia o 20 

de outubro de 2000 a proposta do Consello de Europa, e cuxa entrada en vigor tivo lugar o 1 de 

marzo de 2004, pretende recoñecer xuridicamente a paisaxe e promover políticas de paisaxe, 

entendendo a paisaxe como «elemento esencial para o benestar individual e social, cuxa 

protección, xestión e planeamento comporta dereitos e obrigacións para todos», tal e como o 

define dito Convenio. 

 

Polo que, os estudos previos para a creación de espazos protexidos, deben realizarse 

coordinadamente cos estudos de paisaxe, posibilitando así unha mellor capacidade para a 

toma de decisións sobre cal ou cales deben ser as áreas a conservar, e o seu tratamento 

adecuado de cara a potenciar os seus valores intrínsecos. 

 

CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE 

 

Análise 

Un dos puntos nos que as análises paisaxísticas supoñen unha das claves,  é na decisión de cales 

van ser as zonas de reserva, e cales van ter un uso moderado, restrinxido ou especial. 

 

Asemade, débese incidir na importancia que ten no desenvolvemento e na estruturación da 

paisaxe urbana do núcleo de Castrelos, a elección correcta de materiais que sexan 

respectuosos co ámbito, tanto esteticamente como pola súa orixe e as súas características. 

 

Tamén é moi importante a eliminación das ameazas e deterioración do patrimonio, como é o 

caso da Igrexa de Castrelos, causado pola circulación de vehículos na rúa Mestres Goldar. 

 

Ámbito de estudo ou de afección: 

Neste epígrafe, identifícase o ámbito de estudo ou afección, que resulta necesario para a 

correcta valoración da inserción da ordenación na paisaxe. 

 

A xustificación do ámbito vai acompañada dunha reportaxe fotográfica que mostra o campo 

de visión e determínanse os puntos de observación. Estes son os lugares do territorio dende onde 

se percibe principalmente a paisaxe, de maior afluencia pública e que inclúen os seguintes: 

 

 Principais vías de comunicación, considerándoas como puntos de observación 

dinámicos que definen secuencias de vistas: Avda. Citroën, Estrada de Clara 
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Campoamor, Camiño de Monte da Serra, Camiño da Viloura, Rúa da Costa, Rúa de 

Portoloureiro, Avda. Gran Vía, Baixada a Pontillón, Rúa Roupeiro, Rúa dos Canteiros, Rúa 

do Castro. 

 

 Núcleos de poboación: Castrelos, Freixeiro, Sárdoma, Matamá e Beade. 

 

POBOACIÓN MUNICIPAL POR PARROQUIAS E INTERVALO DE IDADES 

PARROQUIAS 00-20 21-65 > 65 SUBTOTAL 

CASTRELOS 1.488 5.202 1.343 8.033 

FREIXEIRO 1.251 3.828 1.028 6.107 

SÁRDOMA 459 1.391 464 2.314 

MATAMÁ 682 2.424 775 3.881 

BEADE 1.014 3.493 942 5.449 

TOTAL 4.894 16.338 4.552 25.784 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Oficina de Estatística do Concello de Vigo 
(Censo de poboación relativo ao ano 2011).  

 

 Áreas recreativas, turísticas e de afluencia masiva principais: Estadio Municipal de 

Balaídos, Citroën Hispania, Pazo Museo Quiñones de León, Asociación de Veciños de 

Castrelos, Campo de fútbol de Castrelos, Cemiterio de Pereiró, Igrexa parroquial de San 

Pedro (Matamá). 

 

 Puntos representativos por mostrar a singularidade da paisaxe: Igrexa de Santa María de 

Castrelos, Parque Quiñones de León (Xardíns do Pazo Museo), Miradoiro da Avda. Gran 

Vía. 

 

Estes puntos analízanse en función de observadores potenciais, distancia, a duración da visión e 

a calidade desta. Para iso completouse a análise coa comprobación sobre o terreo dado que a 

vexetación, as edificacións e as características climáticas, entre outras, poden facer variar 

substancialmente a visibilidade. 

 

Xúntase Plano de Información de Estudo da Paisaxe I-07 onde se delimita o ámbito de afección 

(radio < 1,5 Km) e de situación de cada un dos puntos de observación, cunha composición das 

visuais máis representativas.  

 

Conclusións. Da análise levada a cabo respecto aos puntos de observación considerados cabe 

destacar o seguinte: 

 

- Observadores ao norte do ámbito de afección (Vista 05 e Vista dende o Miradoiro da 

Avda. Gran Vía). O que se visualiza, principalmente, é a vexetación existente ao norte 

do Monte da Mina, cuxa visión solápase coa vexetación existente na Colina de 
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Castrelos (localizada tras a urbanización), dando a sensación de estar percibindo un 

continuo que non é tal na actualidade, pero que orixinariamente así foi; así como, de 

forma parcial, e apantallada en gran parte pola vexetación antes mencionada, a 

fachada norte da Asociación Veciñal de Castrelos. 

 

- Observadores ao leste do ámbito de afección (Vistas 01, 02 e 03). Nas visuais localizadas 

máis ao nordeste, o único que se aprecia son principalmente eucaliptos (individuos que 

contan cun porte considerable); en cambio, nas visuais máis ao leste (vista 03), 

apréciase parcialmente o Pavillón Polideportivo de Castrelos. 

 

- Observadores ao oeste do ámbito de afección (Vistas 04, 06 e Vista Estadio Municipal 

de Balaídos - Citroën Hispania). Neste caso, o que se percibe é o edificio da Asociación 

Veciñal de Castrelos e os vestiarios do Campo de fútbol de Castrelos. A este respecto 

cabe indicar que, antes da última tala levada a cabo recentemente no Monte da Mina 

pola Mancomunidade de Montes de Castrelos, non se visualizaban os vestiarios do 

Campo de fútbol e o edificio da Asociación Veciñal no se atopaba tan exposto no 

fondo escénico paisaxístico do Monte da Mina.  

 
- Observadores ao sur do ámbito de afección (Vistas 07, 08 e Estrada de Clara 

Campoamor). Ao suroeste (Vistas 07 e 08) o que se visualiza, principalmente, é o edificio 

da Asociación Veciñal de Castrelos e a vexetación do Monte da Mina.  

 
- Observadores dende o ámbito do Plan Especial (Vista dende os exteriores da fachada 

norte do edificio da Asociación Veciñal de Castrelos e Vista dende a Praza da Igrexa de 

Santa María de Castrelos). Dende a fachada norte da Asociación Veciñal o que se 

visualiza, principalmente, é a Igrexa de Santa María de Castrelos, a Casa reitoral, o 

Cemiterio e os dos volumes edificados de ASPANAEX. É destacable o fondo escénico 

que protagoniza o Parque de Castrelos, previo á cidade máis densa e á propia Ría, 

percibindo un corredor respecto á vexetación que non é tal, dado que non se visualiza 

dende este punto o acceso pavimentado existente entre o camiño Corredoura e a 

Praza da Igrexa. 

 
Doutra banda, a Praza da Igrexa de Santa María de Castrelos é o punto dende onde se 

percibe o grande valor patrimonial e paisaxístico que posúe o Conxunto Parroquial de 

Santa María de Castrelos, só interrompido á marxe dereita polo edificio de ASPANAEX 

cuxo volume, tipoloxía, materiais, etc., non harmoniza e integra co conxunto no que se 

insire. 

 

En canto á calidade da paisaxe urbana dentro do ámbito do Plan Especial difire moito 

dun punto a outro do mesmo: O aproveitamento agrícola de autoconsumo do solo 

convive co uso residencial (como unha característica propia do sistema tradicional 

galego), de tipoloxía unifamiliar concentrados na zona da igrexa.  
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- Cabe resaltar que os únicos puntos de observación, fóra do ámbito do Plan Especial, 

dende onde se visualiza algunha das edificacións existentes no mesmo (exceptuando a 

Asociación Veciñal, o Pavillón Polideportivo e os vestiarios do Campo de fútbol de 

Castrelos), son o Xardín do Pazo Museo Quiñones de León (Vista dende os Xardíns do 

Pazo Museo Quiñones de León), e a parroquia de Matamá (Vistas 06, 07 e núcleo de 

Matamá), dado que dende o resto dos puntos de observación analizados as 

edificacións do núcleo de Castrelos vense apantalladas, nuns casos, pola vexetación 

de gran porte do Parque de Castrelos e pola vexetación localizada no ámbito APR A-4-

62 PAZO delimitado no Plan Xeral, noutros casos, pola vexetación existente no propio 

ámbito do Plan Especial ou polas edificacións localizadas na contorna, sen esquecer a 

propia topografía do ámbito e a súa contorna.  

 

O conxunto edificado en torno a Mestres Goldar divísase unicamente desde certa 

distancia (en torno a 1 km ou 1,5 km) ao suroeste do ámbito, desde puntos situados na 

Parroquia de Matamá ou a unha certa altura: por exemplo, na Rúa de Roupeiro, Rúa do 

Castro, ou Rúa dos Canteiros (Vistas 06 e 07), ou mesmo desde a explanada baixo a  

Igrexa parroquial de Matamá, xunto ao Colexio Público. 

 

Outras visións máis próximas desde esa mesma parroquia, na zona de Campos, ou na 

Rúa Telleira, situados en cotas máis baixas, vense obstaculizadas pola pantalla de 

edificios da actuación de Chantada ou  máis certamente polas ringleiras de edificios de 

cinco plantas entre medianeiras, na Avenida de Castrelos PO-330, en dirección a 

Valadares, entre a Rúa Pereiró e a Rúa Telleira. 

 

Desde onde é visible o grupo edificado de Mestres Goldar, apréciase unha masa 

homoxénea na base baixa esquerda da visual que, aínda formada maiormente por 

edificacións de tipoloxía unifamiliar illada, solápanse visualmente dada a súa 

proximidade e acercamento á rúa. Na parte máis baixa e a esquerda, destaca o 

edificio superior de ASPANAEX, de maior volume que o resto, e que ofrece unha 

medianeira de ladrillo sen revestir de maiores dimensións que o resto. O edificio 

encostado a esta medianeira, tamén algo maior que o resto, é moi visible pola cor 

amarela na que están pintadas as súas fachadas. Polo demais, o resto do conxunto 

edificado forma unha masa a maneira de zócalo na base do monte en tons brancos ou 

ocres, e desde algunhas perspectivas (poucas) pode albiscarse por detrás a masa de 

ton gris e máis alongada do cemiterio. 

 

Do conxunto só se descolgan, subindo á aba, as dúas vivendas que se apoian no 

camiño da Xiña cara ao monte: unha xa antiga, na parcela nº 25 do parcelario, 

cadrada e en tons brancos e grises, e a outra, máis recente e alongada, na parcela 33. 

Esta última destaca desde algunhas perspectivas polo súa estreitez, longura e superficie 

de cuberta coma unha lámina plana. 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.2. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  DEFINITIVA – FEBREIRO 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   57 de 85 

 

Unidades de paisaxe: 

A actuación non se atopa dentro do ámbito do Plan de Ordenación do Litoral. 

 

En canto á definición dos Catálogos de paisaxe, que delimitan as grandes áreas paisaxísticas de 

Galicia, a unidade na que se localiza o ámbito de estudo é a Unidade Paisaxística Vigo Litoral, 

cuxo Catálogo non se atopa en tramitación no momento da redacción do presente estudo. 

 

Identificación de elementos:  

Na paisaxe pódense diferenciar elementos estruturais e elementos texturais (Pérez Alberti, A., 

2008). 

 

(a) Estruturais. Inclúense as variables fundamentais, non efémeras, como son o relevo, clima, 

hidrografía e xeomorfoloxía, que condicionan de xeito moi marcado a organización e estrutura 

formal da paisaxe. Para evitar duplicidades remítese aos epígrafes correspondentes aos mesmos 

da presente Memoria Informativa, onde se describen as características destas variables para o 

ámbito a estudo. 

  

(b) Texturais. Trátase daqueles que configuran a cobertura do solo (vexetación e usos) e como é 

lóxico están moi condicionados polos elementos estruturais. Xúntanse o Plano I.06 de usos e 

tipoloxías edificatorias da situación actual na documentación gráfica deste Plan Especial.  

 

Identifícanse os elementos naturais, tamén aqueles froito da explotación forestal, así como os 

procesos de ocupación do solo.  

 

Respecto a isto último, analízanse, de seguido, os tipos de asentamentos e a súa relación con 

outros elementos construídos (peches, muros, etc.) dispersos no ámbito, poñendo o acento nas 

composicións resultantes a través das paletas cromáticas (de cada un dos elementos 

identificados), as liñas, volumes e texturas que a integran.   
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Imaxe. Patrón espacial dos elementos construídos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe. Muros tradicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxes. Conxunto Parroquial de Castrelos (Templo, adro, casa reitoral, casa da obra, cruceiro e cemiterio histórico 
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  Imaxe. Fonte de Xiña             Imaxes. Cruceiros (dentro -esquerda- e fóra do ámbito do P.E.P. -dereita-)                                                                                      
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaxe. Escola unitaria                                               Imaxes. Hórreos 
 
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 
Imaxe. Muro Pazo de Castrelos fronte ao ámbito                                                          Imaxe. Pista forestal      
                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxes. Sendeiros naturais 

 

Relacións: 

(a) Funcionais. Identifícase o modelo de organización do territorio en relación aos procesos 

antrópicos, do núcleo de poboación estudando a relación entre as edificacións, a súa posición, 

o tamaño de parcela, os camiños, peches, etc. É dicir, trátase de establecer pautas de 

ocupación e relación dos asentamentos e edificacións en relación ao soporte das súas 

actividades económicas, sociais e infraestruturas. 

 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.2. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  DEFINITIVA – FEBREIRO 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   60 de 85 

 

 
Imaxes. Muros tradicionais no Camiño da Xiña. 

 

                     
Imaxes. Muros tradicionais na rúa Mestres Goldar. 

 

Conxunto residencial da rúa Mestres Goldar. É unha agrupación de edificacións alineadas coa 

rúa Mestres Goldar e co camiño da Xiña, configurando un núcleo de poboación en fileira 

centrado na Escola unitaria. Agás a Escola que se trata dun edificio singular, a tipoloxía 

edificatoria é de vivenda unifamiliar illada, con cobertizos encostados a lindeiros, en moitos 

casos, cunha parcela media de entre 500 e 1.000 m² (840 m²), dúas plantas de altura e superficie 

media por planta de 120 m². As vivendas situadas en parcelas como a da número 11, con 

planta de 16 × 16 m, ou as da parcela 39 ou a máis recente da parcela 33 con algunha 

dimensión de 20 m, exceden en escala as medias do conxunto e supoñen, tal e como xa se 

analizan nas visuais, un impacto volumétrico maior dentro e fóra do ámbito do Plan Especial. 

 

Equipamentos veciñais no Monte da Mina. O ámbito intégrase no sistema de dotacións, xerais e 

locais, é dicir, participa como equipamentos para o conxunto da poboación pero tamén a 

satisfacer as necesidades locais do núcleo ou ámbito parroquial. O plan xeral clasifica o Monte 

da Mina como Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes.  

 

Os equipamentos locais que se atopan no ámbito estrito do P.E.P. Monte da Mina, relaciónanse 

de seguido: 
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 Deportivo: Campo de fútbol “Monte da Mina”. 

 Deportivo: Pavillón Polideportivo “Monte da Mina”. 

 Sociocultural: Asociación de Veciños de Castrelos. 

 Cemiterio: Cemiterio parroquial de Castrelos. 

 Escolar: ASPANAEX (Asociación de pais de persoas con trastorno do espectro autista). 

 

As dúas instalacións deportivas e o edificio sociocultural localízanse no cumio, na ladeira norte 

do Monte, e prestan servizo público tanto aos veciños de Castrelos como a poboación da 

contorna. O Campo de fútbol é empregado polos equipos de Castrelos e Pereiró, e na 

instalación sociocultural localízase a AA.VV. cultural e deportiva “Monte da Mina” de Castrelos, 

ademais que ata ben pouco situouse a escola municipal de teatro.  

 

Monte en man común. En canto ao aproveitamento forestal, gran parte da superficie deste solo 

pertence á Mancomunidade de Montes de Castrelos. O monte en man común non ten a 

mesma delimitación que o sistema xeral previsto polo Plan Xeral, o que implica que unha parte 

do Monte é de titularidade privada, sendo esta superficie de aproximadamente 25.000 m² 

(incluído o Campo de fútbol). 

 

(b) Formais ou estéticas. Identifícanse os patróns máis significativos de composición (modelos de 

ocupación, de plantación, etc.) de textura e cor. É dicir, analízanse as relacións de 

composición, forma, proporción e vista.         

 

Sobre a armazón determinada polos compoñentes xeolóxicos, vanse situando os distintos 

elementos vivos que complementan a paisaxe. 

 

A vexetación é un dos compoñentes máis importantes á hora de categorizar as paisaxes. 

Ademais, as especies vexetais non se adoitan percibir individualmente, senón como conxunto 

de masas máis ou menos continuas constituídas por agrupacións de individuos, onde é 

importante, á hora da súa valoración, a súa riqueza cromática, a súa estacionalidade, floración, 

ciclos vexetativos (bianual, anual, etc.), as súas formas (arbustos, árbores, herbas), etc. 

 

Forma: Terreo montañoso (outeiro), alternando con afloramentos rochosos e ladeiras 

erosionadas. 

Cor/Textura: Conxunto boscoso ininterrompido con numerosos claros irregularmente repartidos. 

O uso do solo na aba poñente do Monte (forestal) impón a maioritaria presenza de cores na 

gama dos verdes. 

 

A paisaxe é monocroma, carente de valor estético, resultado das repoboacións forestais 

monoespecíficas (eucaliptos) levadas a cabo no Monte da Mina nos últimos tempos, e da 

invasión de especies exóticas (acacias), que supuxeron unha perda de biodiversidade. 
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Doutra banda, a forma das parcelas nas que se determinan distintos usos, ten unha grande 

influencia sobre a visión panorámica do ámbito, as formas naturais tenden a ser irregulares, co 

que as formas xeométricas destacan moito máis, diminuíndo a harmonía e a apreciación 

estética.  

 

No ámbito de influencia atopámonos, ademais, cun dos principais parques históricos da cidade: 

lindando ao Oeste co ámbito do P.E.P. MONTE DA MINA, atópase o Parque Quiñones de León, 

que destaca tanto pola vertente paisaxística, xardinística e florística como polas excelencias das 

construcións e a categoría dos elementos, como son as murallas, portalóns, arqueiras, 

estanques, glorietas, auditorio, etc. 

 

(c) Ecolóxicas. Identifícanse as estruturas paisaxísticas que soportan a funcionalidade do sistema 

ecolóxico. Tomando como base os principios da ecoloxía da paisaxe, analízase a distribución 

espacial dos elementos territoriais básicos. Esta estrutura formal é o reflexo dunha rede de 

procesos e relacións de gran complexidade, que controla os fluxos de “información” nos 

sistemas naturais. O coñecemento destes patróns espaciais e dos procesos que soporta, resulta 

imprescindible para evitar a fragmentación dos hábitats e a conseguinte perda de 

biodiversidade, nesta análise cobra especial relevancia o fenómeno da conectividade a través 

dos corredores, entendidos como aquelas zonas homoxéneas de fluxo favorable ás relacións 

territoriais a diversas escalas. 

 

Funcionamento das poboacións na paisaxe  

 

Corredores: 

Un papel importante no funcionamento dos ecosistemas o xogan os corredores. Estes son 

elementos lineais que unen distintos fragmentos da paisaxe, permitindo o maior intercambio de 

individuos e especies entre manchas. 

 

Moitas especies realizan movementos, tanto diarios como estacionais, entre distintas zonas da 

paisaxe. A supervivencia ligada á necesidade deses desprazamentos, faise necesario que se 

teñan en conta á hora  de avaliar e valorar os efectos das accións sobre a paisaxe, debendo 

conservarse a conectividade ou a permeabilidade entre as distintas áreas, así como fomentar a 

conexión entre aquelas áreas entre as que hoxe en día non exista, como ocorre entre o Parque 

de Castrelos e o propio Monte da Mina. 

 

Cando nunha paisaxe prodúcese unha modificación que desencadee a desaparición de 

corredores (concentración parcelaria, construcións, eliminación de vexetación, etc.), as 

poboacións locais non se extinguen inmediatamente; este feito pode propiciar que se 

menosprecen as consecuencias reais. Un mellor coñecemento do comportamento e dinámica 

poboacional, permite mitigar e previr danos sobre aquelas especies, ou conxunto de especies 

interesantes, susceptibles de diminuír a súa viabilidade tras a afección sobre territorios 
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presuntamente non ocupados por eles, pero que ao ser empregados como zonas de tránsito e 

comunicación, permiten que sobrevivan poboacións, que non poderían facelo por separado. 

 

Perda de biodiversidade 

 

As accións que supuxeron unha maior degradación da paisaxe a estudo, coa conseguinte 

redución de biodiversidade, son as seguintes: 

 

 A sobreexplotación dos recursos naturais: antiga canteira de Currás (granito). 

 A destrución de hábitats: a repoboación do Monte da Mina con cultivo monoespecífico 

comporta unha homoxeneización do medio, non posibilitando a presenza de nichos ecolóxicos 

distintos, nin a riqueza específica asociada a esta (produción forestal); expansión das 

actividades humanas. 

 Introdución de especies exóticas: esta introdución provoca a exclusión competitiva de 

especies locais. Ao ter evolucionado o ecosistema en presenza das formas autóctonas, moitas 

especies non son capaces de sobrevivir baixo as novas condicións que impoñen os novos 

individuos; no Monte da Mina introducíronse para a súa explotación, pero en ocasións, escapan 

ao control e enténdese máis alá da superficie na cal  se estaban a xestionar. 

 Presenza de especies invasoras. 

 A contaminación. 

 Planificación territorial: cambios irreversibles no uso do solo; Fragmentación, 

modificación e destrución de ecosistemas; Fenómenos de concentración humana; Construción 

de infraestruturas de impacto negativo. 

 Viais: fragmentación de hábitats. 

 Erosión do solo. 

 

Elementos negativos: 

O valor que aporta ao ámbito a estudo a presenza dos elementos xa sinalados pódese ver 

mermada pola presenza de elementos negativos que provocan unha diminución da calidade 

paisaxística, tanto urbana como natural. Relaciónanse os máis salientables: 

 

(a) Repoboacións forestais e colonización de especies invasoras. Os impactos que contribuíron 

ao cambio da paisaxe son varios, pero unha das principais causas é a progresiva plantación de 

eucaliptos e invasión de acacias. A nivel global, estas plantacións reduciron a superficie de 

bosques autóctonos e isto causou e causa efecto sobre a conservación, abundancia e 

distribución das especies locais. Polo que esta situación fai necesario reforzar as medidas de 

conservación para recuperar a zona do Monte con vexetación potencial e fomentar a 

conectividade biolóxica para evitar a fragmentación. 
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(b) Eliminacións masivas da cuberta vexetal. A tala recente de eucaliptos e limpeza do monte 

de especies exóticas invasoras, ten como resultado a sobreexposición no fondo escénico 

dalgún dos elementos, antes ocultos tras a masa vexetal do conxunto de individuos. 

 

(c) Fragmentación do territorio. Entendida coma a separación física entre o Parque de Castrelos 

e o Monte da Mina, propiciada polo cambio no uso do solo e antropización do medio. 

 

(d) A rúa Mestres Goldar. O funcionamento da rúa Mestres Goldar, tal e como se ven 

entendendo (o tránsito vehicular que ha de soportar, así como o tratamento dos materiais 

empregados no seu percorrido e os límites físicos da estrutura parcelaria -peches tradicionais, 

…,- o aparcamento incontrolado), supón unha liña de freo á protección ambiental e ao 

correcto desenvolvemento do ámbito de protección. 

 

O crecemento e densificación edilicia da contorna do Monte da Mina xunto co aumento 

exponencial do tráfico rodado que soporta a estrada actual obrigan a substituír ou restrinxir o 

tránsito na rúa Mestres Goldar ao seu paso pola contorna do Centro Parroquial de Castrelos, a 

fin de frear o proceso de ameaza física e desvalemento da Igrexa de Santa María de Castrelos, 

que xa presenta rozaduras, e a súa contorna. 

 

(e) Aparcadoiros incontrolados. Prolóngase por toda a rede viaria do ámbito obxecto de 

protección, a ambos lados do rueiro Mestres Goldar e tamén nas inmediacións do equipamento 

deportivo (campo de fútbol existente), tal que ás veces impide o fácil acceso ao resto de 

dotacións existentes, e que obriga á convivencia dos peóns co vehículo privado en detrimento 

do benestar e goce dos cidadáns deste espazo.  

 

Ao non existir zonas de aparcadoiro ordenados para a demanda dos equipamentos en 

funcionamento, o que provoca é unha acción incontrolada destes (problemas xerados -danos, 

lixo, etc.-). 

 

Tampouco existe unha sinalización adecuada para o acceso nin elementos disuasorios para 

reconducir o estacionamento dos  vehículos. 

 

(f) Alteración da topografía orixinal. As modificacións de topografía e movementos de terra 

para o desenvolvemento de infraestruturas e edificacións; así como as acontecidas na 

explotación da antiga canteira. 
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(g) Apantallamento visual. A formación de pantallas visuais debidas a determinadas 

edificacións imposibilitan ou dificultan a contemplación da paisaxe. 

 

(h) Edificacións desordenadas e espontáneas do territorio. Galpóns, vivendas, etc. 

 

                  

 

 

 

(i) Camiño Galindra (API-50). O Camiño Galindra, non rematado por estar fóra do ámbito do 

API-50, no seu encontro co ámbito deste Plan Especial, ao sur do mesmo. 
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(j) Liñas aéreas de transporte de enerxía eléctrica. 

 

                                  

 

(k) Derrube de terras. Ao pé da Asociación Veciñal de Castrelos, e como consecuencia da 

inestabilidade do solo (restos da explotación da antiga canteira de granito) e da tala levada a 

cabo nos últimos tempos, estanse dando certos derrubes de terras incontrolados na ladeira 

oeste do Monte. 

 

           

 

(l) Desmontes e terrapléns. O primeiro aspecto sobre o que se debe incidir, é o momento de 

construción das vías de transporte. A superficie alterada durante esta fase, é moito máis ampla 

que a que ocupa finalmente a vía de comunicación.  
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As marxes das vías, como é o caso do Camiño da Xiña ou o do Camiño Galindra (tramo Pavillón 

Polideportivo-Asociación veciñal), sobre todo os desmontes e terrapléns resultado da súa 

construción, diminúen a calidade da paisaxe urbana e natural do ámbito, formando un 

descontinuo coas comunidades adxacentes.  

 

   

 

(m) Conexión camiño Corredoura-Praza da Igrexa. O pavimento e características, en xeral, 

desta conexión mostran unha baixa calidade estética (paisaxe urbana) ata o encontro coa 

praza da Igrexa. Polo que nos atopamos cunha zona intermedia de moi baixa calidade entre 

dous espazos de alta calidade paisaxística e valor patrimonial (Parque e Conxunto Parroquial de 

Castrelos). Hai que ter en conta que a paisaxe circundante (Parque de Castrelos) potencia 

moito a calidade visual do ámbito obxecto deste Plan Especial. 
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(n) Cerres fincas.  

 

            

 

(ñ) Restos da explotación forestal. 

 

            

 

(o) Contorna do Polideportivo “Monte da Mina” e do Cemiterio de Castrelos. 

 

 

 

(p) Vestiarios do Campo de fútbol de Castrelos. 
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DINÁMICAS 

 

Neste apartado preténdese realizar unha mirada retrospectiva para coñecer a evolución 

experimentada na paisaxe a través das súas transformacións máis significativas. E, a súa vez, un 

esforzo prospectivo para esbozar as tendencias futuras, sabendo que os procesos evolutivos 

poden vir da man de dinámicas naturais ou antrópicas e que poden ser froito de bruscas 

perturbacións ou de procesos graduais. 
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Hai que ter en conta que os procesos antrópicos e os procesos dinámicos naturais do medio biótico 

(evolución da vexetación, colonización, substitución, etc.) e do medio abiótico (procesos erosivos 

ou sedimentarios) son os maiores axentes modificadores, polo que a paisaxe está en permanente 

evolución. Hai problemas que derivan da mesma como é a modificación da orografía do terreo, 

que tendeu a achandarse no cumio e a modificar a morfoloxía orixinal da ladeira oeste (vertedoiro) 

do Monte da Mina, resultado da explotación de granito da antiga canteira. Na ortofoto do ano 

1956 xa se pode apreciar o impacto derivado desta actividade. 

 

Ademais, as transformacións formais, respecto ao uso do solo, que tiveron lugar son o resultado 

último de cambios demográficos, estilo de vida e do modelo económico acontecido nas 

derradeiras décadas. 

 

No intervalo temporal analizado identifícase, en liñas xerais, un cambio de modelo no sistema de 

ocupación do solo, xurdindo novas construcións desvencelladas do núcleo fundacional de 

Castrelos, apoiándose nos viais existentes xa dende o ano 1956. As construcións ás que se fai 

referencia son o Pavillón Polideportivo, a Asociación Veciñal e o Campo de fútbol emprazados 

sobre as zonas de explotación da antiga canteira de granito no cumio do Monte da Mina. Doutra 

banda a exposición destes elementos construtivos na escena paisaxística varía moito, e de forma 

intermitente ao longo do tempo, en función da intensidade da explotación forestal do Monte. As 

imaxes incorporadas tras o texto, mostran a exposición descrita. Cabe destacar a visibilidade dos 

vestiarios do Campo de fútbol tras a última tala levada a cabo (Imaxe do Monte da Mina realizada 

en outubro de 2012), elementos que previamente atopábanse ocultos pola vexetación (Imaxe do 

Monte da Mina realizada en outubro de 2012). 

 

Da evolución na ocupación do territorio da conta o plano informativo I.03 de evolución histórica, 

na que se trama en distintas cores a ocupación por períodos, o que da unha idea gráfica dun 

crecemento, que aínda que de pequena entidade supuxo unha certa densificación e 

compactación do núcleo primitivo. Tamén pode apreciarse a tendencia á expansión e ao 

crecemento en mancha de aceite subindo pola ladeira do Monte. 

 

Outro cambio substancial é o referente á parcela na que se localizan os dous edificios de 

ASPANAEX: como mostra a ortofoto do ano 1956, o uso era agrícola na totalidade da superficie da 

mesma, dando a sensación dun continuo coas parcelas colindantes. Uso do solo que se atopa 

practicamente extinguido na actualidade, polo xa comentado cambio de modelo económico e 

estilo de vida dos seus habitantes. 

 

En canto aos corredores formados polos distintos espazos naturais de interese presentes na zona de 

afección, entre os que cabe destacar o Parque de Castrelos, o río Lagares, o Piricoto, o Monte da 

Serra e o propio Monte da Mina, foi en detrimento, como resultado da progresiva fragmentación 
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do territorio –acontecida, principalmente, por edificacións de nova construción- e, en 

consecuencia, na actualidade non existe conectividade física destes ecosistemas, coa excepción 

do corredor formado entre un tramo do río Lagares (curso medio) e o Parque de Castrelos. 

 

Respecto ao trazado dos viais, no ámbito estrito do Plan Especial, non se detecta ningún cambio a 

excepción do tratamento dos mesmos (pavimentación dalgún antigo camiño peonil ou sendeiro 

natural). Isto pode ser resultado da baixa intensidade media diaria de tráfico que transita polo 

ámbito. Historicamente existiu maior demanda, por parte dos habitantes do ámbito e a súa 

contorna, de accesos peonís, principalmente, ao Cemiterio e á Igrexa. 

 

Do mesmo xeito, pero xa fóra do ámbito, no ámbito de afección destacan a Estrada de Clara 

Campoamor, ao suroeste do ámbito, e a Avda. Arquitecto Palacios que conta cunha intensidade 

media diaria de tráfico moi elevada, ao norte, proliferando progresivamente as edificacións nas 

súas marxes. 

 

 
Imaxe. Monte da Mina (ano 2005) 

 

 
Imaxe. Monte da Mina (marzo 2012) 
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Imaxe. Monte da Mina (outubro 2012) 

 

VALORACIÓN 

 

A valoración non consiste nunha mera ponderación cuantitativa da paisaxe ou nunha 

enumeración dos seus elementos singulares, senón que se trata de extractar aqueles aspectos da 

paisaxe, xa caracterizada conforme ao apartado anterior, que merecen unha especial 

consideración. Mentres que a fase de análise é unha fase descritiva e como tal aspira á 

exhaustividade. Neste apartado de valoración débese captar o esencial. O sentido último é 

chegar á comprensión do inherente. Este esforzo de síntese permitirá que a nosa proposta manteña 

a calidade deses valores e dos elementos que lle outorgan o seu carácter. 

 

Cada paisaxe é depositaria dun valor, un trazo que o fai diferente. Ás veces este pode vir da man 

dun elemento natural ou construído, daqueles que denominamos valores tanxibles, ou do grupo 

dos intanxibles como resultado da historia, a tradición ou do imaxinario colectivo. 

 

Neste apartado analízanse os valores tanxibles e intanxibles da paisaxe: 

 

Valores tanxibles 

(a) Valores ecolóxicos. O Monte da Mina atópase clasificado polo Plan Xeral como Sistema Xeral 

de Espazos Libres e Zonas Verdes (SX/EL-ZV/B11). Dada a súa situación, nun pequeno promontorio 

sobre o Val do Fragoso, acada a condición de atalaia privilexiada que ven de ser aproveitada 

para a implantación de diversas dotacións locais. 

 

Constitúe unha oferta complementaria á do Parque de Castrelos (SX/EL-ZV/B10), que a efectos de 

ordenación, o seu principal valor é o que provén da súa consideración como conxunto de interese 

ambiental, no rol que os parques urbanos desenvolven hoxe en día dentro do ecosistema urbano, e 

debe ser entendido como extensión do mesmo cara un hábitat urbano máis espallado que ven 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.1. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL – FEBREIRO 2013 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   74 de 85 

 

cualificado pola permanencia do Centro Parroquial de Santa María de Castrelos; neste senso, o 

Monte da Mina serve de fondo visual de todos estes elementos. 

 

Para isto prestarase especial atención aos corredores e conexións que poidan favorecer a 

funcionalidade destes ecosistemas e a súa biodiversidade. 

 

(b) Valores históricos. Recóllense aquelas áreas ou elementos que contan xa cun recoñecemento 

nacional, rexional ou local (BIC, elementos catalogados,…), así como aquelas outras, que froito do 

estudo, se consideren, en atención ao seu interese patrimonial, histórico e/ou etnográfico. Neste 

apartado do estudo valóranse os elementos propios dos inventarios patrimoniais, tales como 

cruceiros, castros, igrexas e outros.  

 

O Monte da Mina participa, de igual modo que outros montes, da especial significación que lle 

outorga a presenza de asentamentos castrexos (Castro do Monte da Mina X-149, GA36057149). 

 

Nembargantes, a pegada máis influínte é a do Conxunto Parroquial de Santa María de Castrelos 

(A-156), tanto pola súa arquitectura, como polo seu estado de conservación ou particular inserción 

na paisaxe. Finalmente, baixo esta mesma mirada, merecen especial atención as estruturas 

tradicionais, a rede de camiños, sendeiros, etc., xa tratados con anterioridade. 

 

 
                            Imaxe. Sendeiro natural.                                                           Imaxe. Pista forestal.     

 

Outra peza esencial a ter presente na proposta é o propio Pazo de Castrelos, que ademais coa 

declaración de Ben de Interese Cultural e segundo establece o artigo 44 da Lei 8/1995, do 30 de 

outubro, do patrimonio cultural de Galicia: “1. El entorno de los monumentos estará constituído por 

los inmuebles y espacios colindantes inmediatos y, en casos excepcionales, por los no colindantes o 

alejados, siempre que una alteración de los mismos pueda afectar a los valores propios del bien de 

que se trate, su contemplación, apreciación o estudio.  

2. El volumen, tipología, morfología y cromatismo de las intervenciones en el entorno de los 

monumentos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, ni perturbar la 

contemplación del bien.” 
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(c) Valores produtivos. Respecto ao aproveitamento forestal, dada a pequena extensión dedicada 

a esta actividade, a día de hoxe non supón un activo económico rendible. 

 

Valores intanxibles 

Refírense a aqueles que non se poden medir de xeito preciso pero que non obstante, forman parte 

da identidade da paisaxe, da nosa propia cultura, de modo que a súa conservación e posta en 

valor debe converterse en obxectivo de calquera estratexia de integración paisaxística, para non 

caer no erro de despersonalizar o territorio. 

 

(a) Valores identitarios. Estes valores están intimamente relacionados cos anteriores e son froito do 

proceso de culturización dun territorio e da implicación emocional que con el ten a súa poboación. 

Neste sentido, os estudos sobre a toponimia, así como aqueles outros baseados nas festividades, 

tradicións e romaxes colaboran á identificación destes valores. 

 

- Toponimia: a conexión entre camiño Corredoura e a Praza da Igrexa, é coñecida polos veciños 

como camiño Faldriqueira. 

 

O Monte da Mina, denominado así tras a explotación da antiga canteira de granito, era chamado 

no pasado como Asno Morto. 

 

- Romaxes: Entre as celebracións propias, destacan a romaría da Candelaria, o 2 de febreiro, e a 

Festa das Flores, a derradeira semana de maio.        

 

A romaría das Candelas ou da Candelaria, como algúns prefiren denominala, ten lugar na 

contorna da igrexa románica de Castrelos tódolos anos, o segundo día de febreiro, na véspera 

doutra festa tradicional na bisbarra de Vigo, como é o San Blas, celebrado preferentemente na 

parroquia de Bembrive. 

 

A festa consiste nunha procesión tras a misa maior, na que a imaxe da Virxe é levada arredor do 

recinto da festa.  

                                                                                                                                                                                  

(b) Valores culturais. A paisaxe recoñecida por unha sociedade é froito da imaxe cultural que dela 

se ten. Esta condición confire á paisaxe unha compoñente sociocultural que é analizada a partir de 

representacións gráficas ou literarias coñecidas.  

 

De cara a evitar duplicidades nos datos, remítese ao apartado de Medio Socioeconómico da 

presente Memoria Informativa. 
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(c) Valores estéticos. Recoñece a capacidade dunha paisaxe de transmitir un sentimento estético. 

Perséguese polo tanto, a partir da descrición de determinados elementos e aspectos da paisaxe 

lograr captar a súa esencialidade expresiva. Este achéganos a cuestións de diversidade, de 

cromatismo, de singularidade, etc. Estes valores pódense apreciar entre outros en: 

 

- As áreas sensibles en atención á súa visibilidade, tales como o miradoiro da praza da igrexa, o 

cumio do Monte ou aqueles que froito do estudo de visibilidade levado a cabo se consideran 

vulnerables pola alta calidade da percepción visual da paisaxe. 

 

- Os patróns (cultivos, peches, morfotipoloxía dos asentamentos) máis significativos do ámbito de 

estudo. 

 

- Os elementos naturais e antrópicos que supoñen referencias identitarias da paisaxe tales como os 

que conforman o Conxunto Parroquial de Santa María de Castrelos, determinados elementos 

patrimoniais pola súa posición, calidade ou simbolismo como o é a Escola Unitaria, etc. 

 

6. DELIMITACIÓN DE ÁREAS HOMOXÉNEAS  

 

Aos efectos dos estudos previos de información urbanística podemos dividir o territorio do ámbito 

nunha serie de zonas nas que se dan unhas certas características diferenciadas, ben polas súas 

condicións de posición, topográficas, de orientación, de vexetación, construción, propiedade ou 

uso do solo, ou simplemente por normativa urbanística ou de protección que lles afecta. 

Estas zonas non son excluíntes, senón que se solapan, de tal xeito que determinadas parcelas 

poden incluírse en varias destas zonas. Así poderíamos distinguir: 

 

A) O NÚCLEO CENTRAL DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL: O constitúe o conxunto da igrexa románica 

co seu adro, o cemiterio, a casa reitoral, o cruceiro e o conxunto de casarío incluído polo PXOM na 

zona delimitada de protección, na confluencia entre a rúa Mestre Goldar e a praza da igrexa. 

Urbanisticamente ten varias cualificacións: a igrexa, a casa reitoral e o cemiterio, e a parte máis 

alta da parcela de ASPANAEX teñen a condición de equipamentos Relixioso, cemiterio os primeiros 

e educativo o terceiro. Todos eles se tratan de equipamentos existentes e no grafismo da 

cartografía do Plan deslízase o erro de non rotularse a letra "p" de equipamento privado como lle 

corresponde a unha entidade privada pero de interese público. Corresponderíase cun uso 

denominado "colectivo" na nomenclatura do PXOM, no artigo 5.1.18. 

A zona ten unha superficie de 13.886 m2 e sitúase na cota intermedia do monte da Mina situada a 

uns 76 metros sobre o nivel do mar, que é a que se sitúa a praza–adro no fronte da Igrexa 

Románica, verdadeiro corazón do ámbito. 
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Esta praza–adro péchase polo norte pola igrexa, e o conxunto de casas que xunto coa casa 

reitoral, e o grupo de casas polo norte conforman unha segunda pequena praciña sinalada cun 

cruceiro.  

Polo Leste, a praza-adro limítase polo cemiterio situado a unha altura superior e unha serie de muros 

de pedra, parcelas libres abancaladas e escaleiras e camiños de subida ao cemiterio. 

A Praza, polo Oeste, é aberta como un miradoiro cara á ladeira e o Xardín do Parque de Castrelos, 

e inclúe unha escaleira de pedra que remata en fondo de saco en pronunciada rampla de subida 

dende a estrada da Corredoura. Tamén colinda por este lado con parte da ladeira.   

Polo Sur, a praza–adro remátase co edificio superior da parcela de ASPANAEX, edificio 

desconforme  co espazo que pecha, tanto desde o punto de vista do volume e escala, como de 

texturas e materiais. O segundo edificio, a media ladeira, tamén pecha visualmente as perspectivas 

visuais desde a praza cara o val do Lagares. 

Urbanisticamente, o PXOM considera a Praza como un espazo libre público e, tanto a pequena 

praciña do cruceiro, como o vial do camiño da Corredoura que os atravesa, así como a parcela 

vacante triangular (número 19 no plano parcelario) situada do outro lado na fronte do cemiterio, 

inclúense na categoría de viario público.  

O resto de edificacións residenciais se cualifican coa ordenanza 10-2ª de forma transitoria. 

 

B) A ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA: Está constituída pola área delimitada no plano 13-L 

da cartografía do Plan Xeral como área de protección integral do elemento arqueolóxico 

GA36057149 (a práctica totalidade do ámbito está na área de respecto do mesmo elemento). 

Se trata dunha superficie de 56.341 m2 de área sensiblemente circular duns 250 metros de diámetro 

que ten como centro o cumio do Monte da Mina. 

Esta área se solapa coa zona A anterior do núcleo central patrimonial na zona do cemiterio e 

tamén coa zona do conxunto residencial de Mestres Goldar, concretamente coa agrupación de 

vivendas situadas ao sur do cemiterio e ao leste do vial. 

Tamén afecta ao edificio sociocultural da asociación de veciños e parte do campo de fútbol. 

 

C) O CONXUNTO RESIDENCIAL DE MESTRES GOLDAR: É unha agrupación de edificacións aliñadas 

coa rúa Mestres Goldar e co camiño de Xiña, configurando un núcleo de poboación en filamento, 

centrado na escola unitaria Mestres Goldar. Agás a escola que se trata dun edificio singular, a   

tipoloxía edificatoria é de vivenda unifamiliar illada, con alpendres adosados a lindeiros en moitos 

casos. A cualificación mediante ordenanza do PXOM é a da ordenanza 10 de edificación 

residencial exterior, grao 2º que permitiría parcelas de 350 m2 e edificabilidade de 0,75 m2c/m2s, 

illadas ou acaroadas. A zona é descontinua recollendo algunha parcela illada na subida da 

Galindra, así como outra agrupación de oito casas na zona norte na confluencia coa rúa do Pazo. 
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D) A ZONA DE MONTE EXISTENTE E PREVISTO: O monte en man común non ten a mesma delimitación 

que o sistema xeral previsto polo PXOM, o que quere dicir que hai parcelas privadas de monte a 

obter como sistema xeral de espazos libres e zonas verdes.  

 

 
Recorte plano da serie 2 da cartografía do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo 

 

Segundo datos da ficha do sistema xeral, a superficie total do sistema xeral é de 61.055 m2 

(excluídas as superficies de equipamentos), das que unicamente 35.788 m2 (incluídas a zona do 

pavillón deportivo e do edificio da asociación de veciños) é monte en man común. 

Aproximadamente, polo tanto, 25.000 m2 de solo (incluído o campo de fútbol) son parcelas de 

particulares. 

 

E) OS EQUIPAMENTOS VECIÑAIS NO MONTE DA MINA: Se tratan de dúas instalacións deportivas (un 

pavillón cuberto e un campo de fútbol) e un edificio sociocultural (o edificio da asociación de 

veciños de Castrelos) situados no cumio e na ladeira norte do Monte, e que prestan un servizo 

público tanto aos veciños de Castrelos como á poboación da contorna. O campo de fútbol é 

utilizado polos equipos de Castrelos e Pereiró. Na instalación socio-comunitaria sitúase a AAVV 

cultural e deportiva "Monte da Mina" de Castrelos, ademais de que ata ben pouco situouse a 

escola municipal de teatro. 

O campo de fútbol, que ten unhas instalacións accesorias de bancada e vestiarios, ocupa unha 

superficie de 7.264 m2, o pavillón deportivo ocupa 1.308 m2 e o edificio sociocultural da asociación 

de veciños, de gran impacto paisaxístico, de ata cinco plantas de altura dende a ladeira oeste, 

ocupa 951 m². Estes equipamentos teñen a consideración de sistema local por parte do PXOM, co 

carácter de dotacións públicas existentes enclavados no sistema xeral de espazos libres e zonas 

verdes do monte, sen que se prevexa ningunha ampliación. O obxectivo do Plan Especial, non 

poderá ser tanto a súa ampliación como a súa integración, ou mesmo remodelación sen maiores 

ocupacións. 

 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA / PXOM DE VIGO 

V.1. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL – FEBREIRO 2013 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   79 de 85 

 

F) A ABA DE POÑENTE E SUBIDA DENDE O CAMIÑO DE CORREDOURA: É a ladeira do Monte da Mina 

na que se efectúa a transición tanto visual como física entre o Parque de Castrelos e o cumio do 

Monte da Mina. Visualmente conforma parte da base do monte dende numerosas perspectivas 

visuais dende a canle do Lagares, Avenida de Balaídos ou Avenida de Portanet. O camiño da 

Corredoura, que une a zona de Chantada con Arquitecto Palacios, a través da Ponte Nova,  

transcorre contiguo ao muro de peche da Finca do Pazo de Castrelos e ten un tráfico importante. 

Nun tramo de 60 metros este vial transcorre e serve de límite polo oeste ao ámbito deste Plan 

especial e desde este tramo accédese perpendicularmente mediante unha rampla ascendente, 

coñecida por algúns veciños como Camiño da Faldriqueira, de pendente en torno ao 16 % cara á 

plataforma de Igrexa. A rampla deixa á súa dereita a única parcela á que da acceso: a parcela 

de ASPANAEX (a Asociación en favor das persoas con discapacidade intelectual da Provincia de 

Pontevedra que leva traballando dende o ano 1963 polos dereitos das Persoas con Discapacidade 

Intelectual e as súas familias) e, finalmente, interrómpese bruscamente nunha escaleira de pedra 

que salva o desnivel coa Praza da igrexa. 

A superficie total desta zona é duns 8.600 m², dos que uns 1.600 m2 correspóndense coa parte da 

parcela de ASPANAEX onde se sitúa o edificio máis alto e que se atopa xa na zona central do Plan 

Especial, é dicir, na  zona A descrita anteriormente. 

Basicamente esta zona E comprende a parcela de ASPANAEX, cunha superficie total de 7.650 m2 e 

os viais do camiño de Corredoura e subida á Praza da Igrexa (tamén denominado Camiño de 

Corredoura) 

 

G) PARCELAS DE BORDE DO ÁMBITO INCLUÍDAS PARCIALMENTE NO PLAN: Trátase dunha ducia de 

parcelas situadas practicamente no exterior do ámbito do Plan Especial, doutro lado dos viarios 

perimetrais, pero que a delimitación do PXOM as incluíu porque as aliñacións de dito lado do vial 

afectan nalgunha medida ás aliñacións actuais.  

 

Relaciónanse a continuación as parcelas que se inclúen nas distintas zonas de estudo antes 

sinaladas. 

 

CADROS DAS PARCELAS POR ZONAS DE ESTUDO: 

 

ZONA A: NÚCLEO CENTRAL PATRIMONIAL 

Nº  Parcela Referencia catastral Situación 

1 2632504 NG2723S CM CORREDOURA 51 

2 2734915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 18 

3 2734901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 16 

4 2734914 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14A 

5 2734913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14 

6 2734912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 12 

7 2734911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 10 
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12 2734909 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 2 

13 2734918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 6 

14 2734910 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 4 

15 2932918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

16 2932950 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

17 2932916 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3 

18 2932915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3A 

19 2932914 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3B 

20 2932913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7 

21 2932912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 9 

22 2932911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7A 

23 2932949 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

43 2932917 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 1A 

TOTAL      

 

ZONA B: PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA 

Nº Parcela Referencia catastral Situación 

2 2734915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 18 

3 2734901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 16 

15 2932918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

16 2932950 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

17 2932916 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3 

18 2932915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3A 

19 2932914 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3B 

20 2932913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7 

21 2932912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 9 

22 2932911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7A 

23 2932949 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

24 2932948 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

25 2932942 NG2723S CM XIÑA 7 

26 2932947 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

27 2932946 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

28 2932909 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

29 2932910 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

30 2932902 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 17 

31 2932903 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 13 

32 2932904 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 15 

33 2932908 NG2723S CM XIÑA 6 

34 2932907 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

35 2932901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 19 

36 2932905 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 19A 

37 2932906 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  
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38 2932943 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

39 2932944 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 21 

43 2932917 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 1A 

46 2932919 NG2723S CM CRUCEIRO 

47 2932951 NG2723S CM GALINDRA 

48 2932952 NG2723S CM XIÑA 

49 2932953 NG2723S CM XIÑA 

50 2932954 NG2723S CM XIÑA 

51 2932941 NG2723S CM XIÑA 

52 2932940 NG2723S CM XIÑA 

53 2932939 NG2723S CM XIÑA 

54 2932938 NG2723S CM XIÑA 

55 2932955 NG2723S CM XIÑA 

56 2932945 NG2723S CM XIÑA 

57 2932959 NG2723S CM XIÑA 

58 2932960 NG2723S CM XIÑA 

59 2932937 NG2723S CM XIÑA 

60 2932963 NG2723S CM GALINDRA 

61 2932936 NG2723S CM XIÑA 

65 2932964 NG2723S CM GALINDRA 

68 2932957 NG2723S CM GALINDRA 18 

69 2932967 NG2723S CM GALINDRA 

71 2932965 NG2723S CM GALINDRA 

72 2932920 NG2723S CM GALINDRA 16 

73 2932972 NG2723S CM GALINDRA 

 

ZONA C: CONXUNTO RESIDENCIAL MESTRES GOLDAR 

Nº Parcela Referencia catastral Situación 

1 2632504 NG2723S CM CORREDOURA 51 

4 2734914 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14A 

5 2734913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 14 

6 2734912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 12 

7 2734911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 10 

8 2734908 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 8 

9 2734906 NG2723S RU PAZO 70(B) 

11 2734907 NG2723S RU PAZO 74 

12 2734909 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 2 

13 2734918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 6 

14 2734910 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 4 

15 2932918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

16 2932950 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

17 2932916 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3 
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20 2932913 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7 

21 2932912 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 9 

22 2932911 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 7A 

23 2932949 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

24 2932948 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

25 2932942 NG2723S CM XIÑA 7 

26 2932947 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

27 2932946 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

28 2932909 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

29 2932910 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

30 2932902 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 17 

31 2932903 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 13 

32 2932904 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 15 

33 2932908 NG2723S CM XIÑA 6 

34 2932907 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

35 2932901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 19 

36 2932905 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 19A 

37 2932906 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

38 2932943 NG2723S RU MESTRES GOLDAR  

39 2932944 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 21 

40 2632556 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 20 

41 2632507 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 22E 

42 2632508 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 22A 

43 2932917 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 1A 

44 2632511 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 22 

45 2632512 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 24 

56 2932945 NG2723S CM XIÑA 

64 2932935 NG2723S CM XIÑA 15 

 

ZONA D: O MONTE EXISTENTE E O MONTE PREVISTO 

Nº Parcela Referencia catastral Situación 

15 2932918 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

16 2932950 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 

46 2932919 NG2723S CM CRUCEIRO 

47 2932951 NG2723S CM GALINDRA 

48 2932952 NG2723S CM XIÑA 

49 2932953 NG2723S CM XIÑA 

50 2932954 NG2723S CM XIÑA 

51 2932941 NG2723S CM XIÑA 

52 2932940 NG2723S CM XIÑA 

53 2932939 NG2723S CM XIÑA 

54 2932938 NG2723S CM XIÑA 
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55 2932955 NG2723S CM XIÑA 

56 2932945 NG2723S CM XIÑA 

57 2932959 NG2723S CM XIÑA 

58 2932960 NG2723S CM XIÑA 

59 2932937 NG2723S CM XIÑA 

60 2932963 NG2723S CM GALINDRA 

61 2932936 NG2723S CM XIÑA 

62 2932958 NG2723S CM XIÑA 

63 2932961 NG2723S CM XIÑA 

64 2932935 NG2723S CM XIÑA 15 

65 2932964 NG2723S CM GALINDRA 

66 2932971 NG2723S CM GALINDRA 

67 2932969 NG2723S CM GALINDRA 23 

68 2932957 NG2723S CM GALINDRA 18 

69 2932967 NG2723S CM GALINDRA 

70 2932966 NG2723S CM GALINDRA 

71 2932965 NG2723S CM GALINDRA 

72 2932920 NG2723S CM GALINDRA 16 

73 2932972 NG2723S CM GALINDRA 

74 2932956 NG2723S CM GALINDRA 14 

75 2932968 NG2723S CM XIÑA 

 

ZONA E: EQUIPAMENTOS 

Nº Parcela Referencia catastral Situación 

1 2632504 NG2723S CM CORREDOURA 51 

2 2734915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 18 

3 2734901 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 16 

18 2932915 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 3A 

68 2932957 NG2723S CM GALINDRA 18 

72 2932920 NG2723S CM GALINDRA 16 

74 2932956 NG2723S CM GALINDRA 14 

 

ZONA F: A ABA DO POÑENTE/CAMIÑO DA CORREDOURA 

Nº Parcela Referencia catastral Situación 

1 2632504 NG2723S CM CORREDOURA 51 

 

ZONA G: EXTERIOR- AXUSTE DE ALIÑACIÓNS 

Nº Parcela Referencia catastral Situación 

10 2735938 NG2723N RU PAZO 72 

76 2932921 NG2723S CM GALINDRA 

77 2932934 NG2723S CM XIÑA 19A 

78 2632546 NG2723S RU MESTRES GOLDAR 30 
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79 2731823 NG2723S CM XIÑA 2 

80 2731805 NG2723S CM XIÑA 2(A) 

81 2731828 NG2723S CM XIÑA 10 

82 54057A0 9300161 CM XIÑA 44 

83 3133201 NG2733S CM GALINDRA 23 

84 3133226 NG2733S CM GALINDRA 31 

85 3133229 NG2733S CM GALINDRA 29 

86 54057A0 9300162 CM XIÑA 42 

 

7. CONCLUSIÓNS DA INFORMACIÓN URBANÍSTICA / DIAGNOSE  

 

Xa na fase de Anteproxecto, no documento de inicio da avaliación ambiental estratéxica 

(documento integrante do Anexo 1 desta Memoria Informativa), formuláronse unha serie de 

alternativas e analizáronse os posibles efectos sobre o medio e sobre os elementos do territorio que 

serviron de conclusión e de configuración do modelo de Plan Especial a desenvolver. 

 

Agora, coa actualización e unha vez completados e perfeccionados os datos informativos e 

hipóteses formuladas, cabe extrae as seguintes conclusións da fase de Información: 

 

(A) O ámbito do Plan Especial de Protección do Monte da Mina delimitado no PXOM, inclúe o 

conxunto parroquial, o núcleo residencial de Mestres Goldar, o conxunto de equipamentos do 

cumio do Monte da Mina, o monte en man común e parte de monte privado. 

 

(B) O Plan ten un obxectivo marcado polo PXOM predominantemente protector dos valores 

ambientais, paisaxísticos, culturais, arqueolóxicos, arquitectónicos, aínda que tamén regulador da 

posible ordenación urbanística e edificatoria dos terreos edificables, tanto como equipamentos de 

sistemas xerais como a zona residencial da rúa Mestres Goldar. 

 

(C) A evolución máis recente da ocupación do Monte da Mina foi tal que propiciou un ascenso da 

edificación residencial sobre a aba do Monte e tamén a ocupación do cumio por edificios e 

instalacións de uso dotacional, algúns deles aproveitando a pegada das antigas canteiras. 

 

(D) O uso do monte como explotación forestal, tanto pola Xunta de Montes como polos 

particulares, é limitada, polo reducido da súa superficie forestal. Limítase a talas e entresacas 

periódicas sen unha planificación recoñecible.  

 

(E) A práctica totalidade do ámbito ten unha protección arqueolóxica, cando menos como área 

de respecto dos dous xacementos catalogados, e pola súa potencialidade de cara á posible 

aparición de novos restos, como xa se constatou nas sondaxes illadas realizadas. 
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(F) O conxunto parroquial da Igrexa e o casarío da contorna, xunto coas dúas prazas que a 

configuran, serían merecedoras dunha declaración como Ben de Interese Cultural e, en calquera 

caso, deben de ser tratados no Plan dun xeito respetuoso e tendente á conservación e mellora de 

ditos espazos e edificios. 

 

(G) En relación co Medio Ambiente o estudo informativo permite detectar ameazas sobre o ciclo 

da auga (afección a mananciais do Parque de Castrelos pola edificación), sobre os solos, os 

aterramentos e noiros, principalmente na aba de poñente, e todos os relacionados co campo de 

fútbol, sobre a flora -pola existencia de especies vexetais alóctonas, principalmente o eucalipto-. 

 

(H) Dende o punto de vista da paisaxe, constátase a influencia negativa dos tendidos e cableados 

aéreos que o atravesan e das recentes talas na parte alta da aba de poñente, que deixaron 

aflorar elementos negativos de traseiras dos vestiarios e gradaría do campo de fútbol dende 

diversos puntos de observación. Tamén identificáronse certas visuais dende o Parque de Castrelos e 

o Monte da Serra que recomendan medidas restauradoras da paisaxe. 

 

(I) Dende o punto de vista da poboación e a propiedade, detéctase unha poboación dun 

centenar de persoas directamente incluídas no ámbito do plan, nas que se pode apreciar unha 

forte vinculación familiar, en tres ou catro grupos familiares que dispoñen de varias propiedades no 

ámbito. 

 

(J) En relación ao tráfico, malia que o PXOM considera coma un dos obxectivos de Plan a creación 

dunha vía alternativa á rúa Mestres Goldar é de salientar os resultados do estudo-simulación 

elaborado polo Departamento Municipal de Tráfico permiten concluír que a simulación, na que só 

se permitiría o acceso a residentes na rúa Mestres Goldar, non presentaría na actualidade 

problemas de capacidade nas vías alternativas. Non obstante obsérvanse problemas no 

estreitamento da ábsida da igrexa e na dotación de aparcamentos nas ocasións de eventos e 

partidos nas dotacións do cumio, enterramentos e festas da Candelaria e Defuntos na praza da 

Igrexa. 

 

(K) En relación coa contorna exterior inmediata do ámbito na información apréciase a necesidade 

de mellorar a conectividade do ámbito, dende o Parque de Castrelos, a través do camiño 

Corredoura, ata a Praza da Igrexa e a zona dotacional do cumio do Monte. 
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