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1. INTRODUCCIÓN 

 

PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN E A TRAMITACIÓN 

 

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, de " 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 (BOE 29/04/2006) que traspuxo a Directiva 

2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001.  

 

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 (DOG 16/05/2007), 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. 
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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. 

 

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). 
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2. 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 íntegramente 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), e incorporados na Documentación 

gráfica anexada ao presente documento. 

 

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 grafiada nos planos de 

ordenación da Serie 2 referidos anteriormente, en réxime transitorio mentres non se aprobe o Plan 

Especial. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO P.E.P. MONTE DA MINA 

 

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: 

 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 hoxendía atópanse desvinculadas. A conexión entre estas dúas 

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

degradarse. 
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 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 peatonal entre o Parque Quiñones de León e os elementos de interese 

ubicados 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. 
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4. ALCANCE E CONTIDO DO P.E.P. MONTE DA MINA, DAS PROPOSTAS E DAS SÚAS ALTERNATIVAS 

 

4.1. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL 

 

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 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. 

 

Dado que o ámbito de influencia determinarase en función do alcance dos efectos previsibles 

identificados, ademais do ámbito descrito e localizado anteriormente, deste ámbito de influencia 

tamén formaría parte 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 socieconómico, o ámbito de influencia 

exténdese 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 

pasisaxístico do PXOM de Vigo. 
 

 

Observación: Delimítase o ámbito sobre o PXOM de Vigo (Escala 1/2.000), sobre ortofoto (Escala 

1/5.000) e sobre os sistemas xerais do PXOM (Escala 1/10.000), no Plano de Identificación do ámbito 
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de protección incorporado na Documentación gráfica do presente Anteproxecto de 

planeamento. 

 

4.2. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL EN AUSENCIA DE PLANEAMENTO 

 

Neste apartado recóllese unha análise da situación actual que se pretende abordar co 

desenvolvemento do P.E.P. MONTE DA MINA, sinalando os condicionantes ambientais, económicos 

e sociais da situación de partida no seu ámbito de influencia. 

 

Resulta fundamental realizar unha análise e diagnose da situación do medio, previamente ao inicio 

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

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

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

efectos que poidan chegar a producirse como consecuencia do desenvolvemento do 

planeamento. 

 

MEDIO FÍSICO 

CLIMATOLOXÍA 

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

dos contaminantes atmosféricos, a vexetación, a hidroloxía, etc.  

 

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

temperaturas suaves, precipitacións elevadas e certa seca estival. 

 

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

consigo fortes precipitacións e temperaturas suaves. 

 

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

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

mm (Datos climáticos do Observatorio Metereolóxico de Vigo). 

 

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

agosto. 

 

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

seguimento da sustentabilidade' do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. Informes que se 

deben elaborar neste Concello anualmente. 

 

RELEVO              

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

perímetro exterior, delimitado polas rúas Mestres Goldar, camiño do Cruceiro, da Galindra e 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 Corredoira se encontra 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 

Como tamén se comproba da descrición altimétrica, o Monte da Mina presenta zonas de forte 

pendente que, nalgunha ocasión, supera o 40%, no descenso cara Oeste desde a AAVV e Campo 

de Fútbol, do que se desprende unha posición privilexiada no eido da paisaxe municipal. 

 

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 constituidos por rocas ígneas moi alteradas. 

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

 

HIDROLOXÍA  

Rede hídrica 

Existen na actualidade dous mananciais con caudais variables, a fonte da Xiña – nº 108, ficha do 

concello- que se atopa condicionada pola vexetación existente xa que as raiceiras das árbores 

absorven e, includo, taponan a saída de auga polo cano. Esta auga derívase ate o río Lagares.  

 

A mina, localizada sobre a parcela de equipamento escolar, inflúe directamente sobre os xardíns 

do Pazo de Castrelos ao discurrir unha parte do cauce por estos. 

 

Risco de enchentas  

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

de Vigo como de prioridade media.  

 

A este respecto, amplíase a información no apartado 7 do presente Anteproxecto de 

planeamento. 

 

MEDIO BIÓTICO 

VEXETACIÓN  

Estrato arbóreo 

Eucaliptus glóbulus –alcolito.    

Acacia de albata –mimosa. 
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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 –veciños- algún raposo, paxaros tipo merlo –Turdus merula-, xílgaro –Carduelis carduelis-, 

corvo –Corvus corax-, pega –Pica pica-, azor –Acciper gentilis- e diversos reptís e culebras. 

 

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. 

 

MEDIO CULTURAL E ETNOGRÁFICO  

PATRIMONIO CULTURAL 

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

outorga a presencia 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; e a etapa Medieval, coa presencia 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 (plano 13-K da Serie 2 do PXOM de Vigo, anexo 2 

do presente anteproxecto) 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. 
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Elementos etnográficos 

Hórreos: 01-0823  e 01-0824 –identificadores no PXOM de Vigo. 

Lavadoiro: 04-0037 –identificador no PXOM de Vigo.  

 

Observación: Tanto as fichas do Castro do Monte da Mina (X_149) e da Necrópole de Santa María 

de Castrelos (X_014), como a ficha do Conxunto parroquial de Santa María de Castrelos (A_156), 

correspondentes ao Catálogo de Bens Culturais do PXOM de Vigo, adxúntase ao presente 

Anteproxecto de planeamento no seu Anexo 2. 

                   

MEDIO SOCIECONÓMICO 

SOCIEDADE E ECONOMÍA 

Dos 298.802 habitantes totais do termo municipal de Vigo, segundo censo do 1 de xaneiro de 2011, 

8.072 habitantes viven na parroquia de Castrelos, algún destes veciños agrupados na Asociación 

do mesmo nome.  

 

INTERVALO DE 
IDADE 

PARROQUIA DE 
CASTRELOS 

TERMO MUNICIPAL DE 
VIGO 

00-05 441 16.060 

06-10 391 13.098 

11-15 323 11.959 

16-20 362 13.565 

21-25 439 16.185 

26-30 593 20.752 

31-35 729 26.149 

36-40 672 25.857 

41-45 612 24.014 

46-50 577 22.144 

51-55 610 20.643 

56-60 510 18.628 

61-65 521 18.410 

66-70 423 14.502 

71-75 317 11.550 

76-80 276 11.600 

81-85 152 7.546 

86-90 84 4.188 

91-95 30 1.480 

96-100 10 472 

TOTAL 8.072 298.802 
Fonte: Estatística do Concello de Vigo. 

 

Entre as celebracións propias, destacan a romaría da Candelaria, o 2 de febreiro, e a Festa das 

Flores, a derradeira semana de maio.            
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O Centro Sociocultural de Castrelos, que está situado no cumio do Monte da Mina, comezou a súa 

construción onde se asentaba unha antiga canteira de granito no ano 1982, entrando en 

funcionamento a partir do ano 1995. 

                                                                                                                                                                                                             

USOS DO SOLO                           

O ámbito se integra 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 clasificou o Monte da Mina como Sistema local de espazos libres e 

zonas verdes. 

 

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

Mancomunidade de Montes de Castrelos. 

 

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

e pavillón polideportivo) e no sociocultural (AAVV Castrelos). 

 

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

sistema tradicional galego), de tipoloxía unifamliar concentrados na zona da igrexa e básicamente 

ao longo da rúa Mestres Goldar. 

 

Equipamentos locais  

No ámbito estricto do P.E.P. Monte da Mina atópanse os seguintes equipamentos locais: 

 

 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). 

 

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. 
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LIÑAS RUTAS 
FRECUENCIA 

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. 

LIÑAS RUTAS 
FRECUENCIA 

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) 

 

    
Detalle ruta da Liña 8 Porto–Universidade.    Mapa da cobertura da Liña 8 Porto–Universidade.  

 

Aparcadoiros 

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

funcionamento, o que provoca unha acción incontrolada destes  problemas xerados (danos, 

basuras, ...). 

No existe unha sinalización adecuada para o acceso nin elementos disuasorios para reconducir o 

estacionamento dos  vehículos. 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAXE  

Os montes de Vigo posúen destacados valores pola súa contribución á conservación dos recursos 

naturais e calidade ambiental cunha aptitude forestal importante cara ao bosque protector e 

creación de parques metropolitanos cunha gran relevancia paisaxística, sen esquecer a súa 
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capacidade de acollida de espazos susceptibles de lecer que contribúen ao benestar e calidade 

de vida da sociedade; ademais de constituir o fondo visual. 

 

Os outeiros pequenos como é o Monte da Mina, constitúen miradoiros naturais e, polo tanto, 

espazos de referencia paisaxística na cidade urbana. 

 

DESCRICIÓN XERAL DOS PROBLEMAS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS 

 

FRAGMENTACION DO TERRITORIO. Entendido coma a separación física entre o Parque de Castrelos 

e o Monte da Mina, propiciada pola ocupación residencial, de vivenda unifamiliar ligada 

tradicionalmente á producción agrícola para autoconsumo. 

 

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 substituir a 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. 

 

 
Imaxe da rúa Mestres Goldar ao seu paso por diante da ábsida da Igrexa de  

Santa María de Castrelos. 
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APARCADOIROS INCONTROLADOS. Prolóngase por toda a rede viaria do ámbito obxecto de 

protección, a ambos lados do rueiro Mestres Goldar, como xa se expuso, e tamén nas inmediacións 

do equipamento deportivo (campo de fútbol existente), tal que ás veces impide o fácil acceso ao 

resto de dotacións existentes - léase Sociocultural e pavillón polideportivo. 

 

4.3. FUNCIÓN DO PLANEAMENTO RESPECTO DA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

O Plan Xeral dentro do solo urbano consolidado delimita zonas para que sobre as mesmas se 

elaboren Plans Especiais de Protección que, en aplicación do artigo 69.1 da Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, teñen por obxecto 

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

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

cultural e outros valores de interese. Este Plan Especial de Protección e Acondicionamento do 

Monte da Mina, previsto polo PXOM de Vigo, levará a cabo a ordenación detallada do sistema 

xeral SX/EL-ZV/B11, e, xa que logo, pode entenderse tamén como un Plan especial de 

infraestruturas e dotacións coas características descritas no artigo 71da LOUG, no referente ao 

establecemento e ordenación das infraestruturas básicas e do sistema xeral de espazos libres 

públicos.  

 

Polo que o Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Monte da Mina establecerá a 

valoración das accións que en cada zona do ámbito se precisen para a recuperación ambiental  e 

a súa incorporación como espazo de uso público. 

 

As medidas de acondicionamento para o uso público haberán de ser coherentes cos valores 

naturais e culturais que se pretenden protexer. Así as labores de recuperación deberán deseñarse e 

executarse de forma que favoreza a diversidade ecolóxica e a mellora da calidade paisaxística, a 

recuperación e restauración das zonas degradadas e, se é posible, a compatibilidade da 

funcionalidade ecolóxica cos usos recreativos. 

 

Requirirase a organización de accesos e percorridos coherentes coa estratexia de rexeración 

ambiental. Asemade, darase conta dunha acaída integración das edificacións. 

 

4.4. ALTERNATIVAS AVALIADAS NO PROCESO PLANIFICADOR  

 

Para acadar os obxectivos poden existir múltiples opcións que se poden plasmar en diferentes 

alternativas. As alternativas máis viables defínense coa precisión necesaria para permitir a súa 

valoración, e ao mesmo tempo, deben ser o suficientemente sintéticas para facer operativo o 

proceso. 

 

ALTERNATIVA CERO 
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A alternativa cero, máis que considerala viable, supón unha motivación para o desenvolvemento 

do Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Monte da Mina, respecto do propio 

escenario tendencial establecido polo marco urbanístico existente. 

 

A alternativa cero suporía a non realización do Plan Especial de Protección previsto. Como 

consecuencia, o proceso de deterioro da igrexa de Santa María e a súa contorna seguiría o seu 

curso, no que se aplicaría a ordenanza 10-2º de forma transitoria, sen establecer maiores medidas 

de protección preventivas que as da consulta urbanística previa, regulada no Plan Xeral, nin a 

posta en valor de espazo circundante e o propio Monte da Mina. 

 

ALTERNATIVA UN 

 

A alternativa un suporía a realización deste Plan Especial, no que se establecería a protección 

integral do ámbito delimitado. 

 

En liñas xerais, o plan incluiría actuacións e propostas encamiñadas a que as edificacións existentes 

estén incursas nunha situación de fora de ordenación pola incompatibilidade coa nova 

ordenación proposta. Se entende como tal a prohibición de actuacións que conleven edificacións 

de nova planta e de aumento de volume sobre as existentes. 

 

Tamén se levaría a cabo a peonalización do tramo da rúa Mestres Goldar, ao seu paso pola Igrexa 

de Santa María, actuación na que tamén se proporía a realización de aparcadoiros disuasorios nos 

accesos ao ámbito de protección. 

 

Sen embargo, esta medida, tamén pode supoñer, pola contra, a degradación dunha área 

tradicionalmente residencial, xa a que a prohibición integral de actuacións de edificación, conleva 

o risco do abandono das zonas residenciais. 

 

ALTERNATIVA DOUS 

 

A alternativa dous, supón a aplicación, nas zonificacións previstas polo Plan Xeral –delimitadas nos 

planos da serie 2-, das ordenanzas en solo urbano consolidado de ordenación directa: 13. Areas e 

edificacións dotacionais e ordenanza 10. edificación residencial exterior. 

 

A aplicación destas ordenanzas implicará, en xeral, a implantación de edificabilidades, ocupacións 

e número de plantas comúns a outras zonas de solo urbano do municipio. 

 

Non obstante, tendo en conta que a ordenanza 13, no caso do equipamento educativo, permite 

unha ocupación do 60%, edificabilidade do 2,5 m2/m2 e altura de 5 plantas; e que o sociocultural 
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recolle entre as súas condicións, unha ocupación de parcela do 80%, edificabilidade de 1,50 

m2/m2, e tamén unha altura máxima de 5 plantas, a aplicación da alternativa dous, suporía, para 

esta zona concreta, un crecemento non desexable, en aras de garantir o patrimonio natural, 

paisaxístico e patrimonial de Castrelos. 

 

ALTERNATIVA TRES 

 

Nesta alternativa tres, plantéxase a integración dos diferentes puntos de vista expostos, 

proporcionando un equilibrio entre usos e edificacións permitidas, a protección urbanística da 

calidade paisaxística e ambiental do conxunto fortalecendo a “conectividade” entre os sistemas 

xerais de espazos libres e zonas verdes. 

 

Proporá un estudio pormenorizado das edificacións, de todas elas. É dicir, en canto as dotacións 

existentes, sobre todo aquelas nas que se den casos de impacto paisaxístico, e de protección da 

imaxe urbana, …, estudiarase a conveniencia ou non, de prolongar a súa vida útil, someténdoa en 

caso negativo, a un réxime de fora de ordenación, no que se acote perfectamente as obras 

permitidas e as pautas de actuación, en caso de reestruturación do construido. 

 

Tamén se limitará a ocupación, edificabilidade, e no seu caso as alturas permitidas nas ordenanzas 

previstas no plan especial. 

 

Por outro lado, deberase incluir propostas que impidan a ruptura da estrutura parcelaria tradicional 

do solo e manteranse as dimensións tradicionais dos volumes das edificacións vinculadas aos usos 

residenciais. 

 

Observación: En calquera das alternativas propostas, estableceranse normas específicas para a 

protección do patrimonio arqueolóxico e realizarase un catálogo propio dos elementos a protexer, 

e estableceranse as medidas de posta en valor da paisaxe cultural (que tamén incluirá os 

elementos etnográficos, como hórreos, cruceiro, lavadoiro, … ). 
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5. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLANEAMENTO 

 

O Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Monte da Mina, unha vez establecida a 

diagnose sobre as oportunidades e problemas do ámbito, deberá plantexar unha estratexia de 

intervención que identifique os aspectos territoriais e ambientais fundamentais, e que desenvolva as 

propostas necesarias para potenciar os recursos territoriais, así como abordar a solución dos 

conflictos identificados. 

 

O Plan Especial tamén deberá plantexar estratexias a dous niveis: a integración exterior cos ámbitos 

limítrofes e a configuración do ámbito como un sistema en rede.  

 

O procedemento de aprobación deste Plan Especial someterase ás determinacións esixibles no 

artigo 86 e, por remisión, aos artigos 84º.5 e 6 e 85º.2, 3, 4, 5 e 6 da LOUG, coa integración dende o 

seu inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica.  

 

Aprobado inicialmente o Plan Especial polo Concello someterase a un período de información 

pública e consultas medioambientais, durante o que, de ser o caso, se solicitarán os informes 

sectoriais preceptivos. Finalizado dito prazo e remitido, no seu caso, ao órgano ambiental, 

elaborarase o documento para aprobación provisional do Pleno do Concello. 

 

Cumpridos os trámites sinalados nos apartados precedentes, o Concello procederá a súa 

aprobación definitiva. 
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6. APROXIMACIÓN AOS EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES 

 

O proceso avaliador que se describe ten como obxectivo final complementar os resultados do 

planeamento ao que asiste, incorporando criterios ambientais que permitan, por unha parte, 

aumentar a sostibilidade das propostas e, por outra, reducir os efectos ambientais negativos, 

medidos en consumos e emisións, sobre o medio, tanto a escala local como global.  

 

A metodoloxía que se plantexa para a AAE do P.E.P. MONTE DA MINA aséntase nunha análise a 

dous niveis: 

 

 Por unha parte, pretende considerar a coherencia interna da Modificación, é dicir, 

determinar se as medidas plantexadas supoñen unha mellora ou unha agudización dos 

efectos ambientais dos procesos a ordenar. 

 Por outra, busca confrontar a súa coherencia externa, é dicir, o seu nivel de adecuación ás 

planificacións e normativas con proxección ambiental que deben servirlle de referencia. 

 

Polo tanto, os obxectivos deste epígrafe son a identificación e a avaliación de cada un dos efectos 

ambientais previsibles que pode xerar o desenvolvemento do Plan Especial de Protección e 

Acondicionamento do Monte da Mina. As características naturais, a magnitude e a importancia 

dos efectos ambientais do desenvolvemento do Plan Especial, son as ferramentas que permiten 

propoñer as medidas de prevención, reducción ou eliminación dos mesmos. 

 

6.1. EFECTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE 

 

A conexión entre as dúas áreas naturais existentes no ámbito de influencia do Plan Especial, o 

Monte da Mina e o Parque de Castrelos, contribuiría á viabilidade dos ecosistemas, que illados un 

do outro tenden a degradarse. Neste eido, non hai que olvidar que a biodiversidade refírese á 

variedade interdependente de todas as formas de vida, incluíndo as humáns e os hábitats naturais 

que forman os sistemas interconectados locais, rexionais e ecolóxicos globais, polo que os efectos 

previsibles derivados do desenvolvemento deste Plan Especial serán positivos con carácter xeral, 

dado que a excepción sería a derivada da execución do vial a media ladeira que suporá a 

alteración dos compoñentes físicos e biolóxicos dos sistemas ecolóxicos existentes, en aras da 

protección do Conxunto parroquial de Santa María de Castrelos. 

 

6.2. EFECTOS SOBRE A POBOACIÓN 

 

O feito de equilibrar as oportunidades que estean dispoñibles para a recreación da cidadanía coas 

necesidades do hábitat, suporá unha mellora considerable na calidade de vida da poboación. 

 

6.3. EFECTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA 
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A protección da biodiversidade é importante dado que asegura a saúde e seguridade humán, é 

dicir, o acondicionamento do Monte da Mina, tendo sempre presente a natureza, axudará a 

organizar a paisaxe e as condicións de salubridade do lugar. 

 

6.4. EFECTOS SOBRE A FAUNA E A FLORA 

 

A creación dun inventario das especies existentes e a aplicación dun sistema de rango que sinalará 

que especies recibirán prioridade para a protección e para a inversión na conservación, así como 

a identificación espacial das áreas naturais críticas e como se relacionan na paisaxe, suporá un 

efecto significativamente positivo sobre o medio obxecto de planeamento e incluso á escala 

municipal, dada a visibilidade que ten o Monte da Mina dende moitos puntos da cidade. 

 

6.5. EFECTOS SOBRE O SOLO 

 

Dende a perspectiva de planificación, a biodiversidade é necesaria para limitar os efectos 

negativos causados pola contaminación, para combatir os efectos da erosión do solo, ao igual que 

para proveer unha protección contra as fluctuacións do tempo e o clima. 

 

6.6. EFECTOS SOBRE A AUGA 

 

Os mananciais poden ser vulnerables a todas as fontes de contaminación, polo que as 

construccións que se levan a cabo cerca dos mesmos son comúnmente a causa da degradación 

da calidade da auga. O control, a través da planificación que se vai desenvolver, axudará a previr 

tal contaminación ao non permitir determinadas actuacións nas proximidades do manancial 

existente no ámbito. 

 

6.7. EFECTOS SOBRE O AIRE E OS FACTORES CLIMÁTICOS 

 

O efectos negativos identificados sobre estas dúas variables serán consecuencia, principalmente, 

da execución do vial proposto dende o Plan Xeral de Vigo, a emisión de contaminantes derivados 

do tráfico e o consumo de enerxía nas edificacións. 

 

6.8. EFECTOS SOBRE OS BENS MATERIAIS 

 

Aquelas edificacións nas que se den casos de impacto paisaxístico, e de protección da imaxe 

urbana, estudiarase a conveniencia ou non, de prolongar a súa vida útil, someténdoa en caso 

negativo, a un réxime de fora de ordenación, no que se acote perfectamente as obras permitidas 

e as pautas de actuación, en caso de reestruturación do construido. 
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6.9. EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL 

 

O efecto, que as determinacións e actuacións deste Plan Especial terán sobre o patrimonio cultural 

existente, será previsiblemente positivo (na actualidade estes elementos patrimoniais atópanse 

aislados entre sí e tamén respecto aos existentes no ámbito de influencia), dado que  potenciarase 

a relación visual e peonil destes elementos, e estableceranse as medidas de posta en valor da 

paisaxe cultural. 

 

Así mesmo, co replantexamento da funcionalidade da Rúa Mestres Goldar ao seu paso pola Igrexa 

de Santa María de Castrelos, preténdese protexer a integridade deste elemento, a fin de frear o 

proceso de ameaza física ao que está exposto hoxendía, tal e como xa se indicou en epígrafes 

anteriores. 

 

6.10. EFECTOS SOBRE A PAISAXE 

 

Para a toma de decisións no desenvolvemento do ámbito obxecto de planeamento, é esencial 

entender o contexto ambiental na escala da paisaxe. Nesta escala, o desenvolvemento previsible 

(equilibrio entre usos e edificacións permitidas) influencia a distribución e a persistencia das 

poboacións de fauna e flora.  

 

A meta de traballar á escala de paisaxe é entender e manter a variedade e extensión de hábitats 

valiosos, así como garantir a preservación da identidade do lugar tan importante na escala 

municipal, suporán efectos previsibles positivos. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO, E A PLANIFICACIÓN 

SECTORIAL E TERRITORIAL IMPLICADA 

 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO 

 

PARQUE QUIÑONES DE LEÓN 

O Parque, cunha superficie de 22 ha, sitúase no linde oeste do ámbito obxecto deste P.E.P. MONTE 

DA MINA. 

 

O Parque Quiñones de León presenta un magnífico arboreto plantado entre finais do século XIX e 

principios do XX. Sendo despois do Pazo de Santa Cruz en Ribadumia Vedra, o espazo pacego con 

maior número de árbores monumentais (con 15 rexistros no Catálogo de elementos e conxuntos 

monumentais de Galicia)¹, e 115 especies e híbridos do parque están incluídas no Catálogo de 

árbores singulares do concello de Vigo². 

 

O Parque Quiñones de León, popularmente chamado Parque de Castrelos, destaca tanto pola 

vertente paisaxística, xardinística e florística, como polas execelencias das construcións e a 

categoría dos elementos como murallas, portalóns, arquerías, estanques, glorietas, auditorio, etc.  

 

Pódese dividir a zona dunha banda polo Pazo de Castrelos, sector axardinado situado na contorna 

inmediata da vivenda, e doutra o parque coas súas áreas recreativas, deportivas e culturais onde 

destaca o auditorio. 

 

O Pazo de Castrelos (A-178), hoxendía, atópase reconvertido no Museo Municipal Quiñones de 

León. 

 

Tanto o Pazo de Castrelos ou Casa de Valladares como o Parque Quiñones de León están 

catalogados como Ben de Interese Cultural (BIC). 

 

Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes Castrelos  

O Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes Castrelos recóllese no PXOM de Vigo coa clave 

SX/EL-ZV/B10, contando cunha superficie total de 25,10 hectáreas. 

 

Xunto aos parques do Monte da Guía (SX/EL-ZV/B01) E o Castro (SX/EL-ZV/B06), o Parque Quiñones 

de León intégrase no conxunto de grandes parques urbanos sobre os que se artellou o crecemento 

da cidade no derradeiro século, acadando todos eles unha idade de servizo superior aos 

cincuenta anos.  

                                                 
¹ Árbores Monumentais en el Patrimonio Cultural de Galicia. Carlos Rodríguez Dacal e Jesús Izco. 

² Catálogo das árbores singulares do Concello de Vigo. Jesús I. Fernández Alonso e Antonio Rigueiro Rodríguez, 2001. 
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A conxunción de funcións recreativas, deportivas e, sobre todo, culturais (museo e auditorio ao aire 

libre) no Parque Quiñones de León confírelle un valor referencial como punto de encontro no 

ámbito metropolitano. 

 

A efectos de ordenación, o seu principal valor é o que provén da súa consideración como 

conxunto de interese medioambiental, no rol que os parques urbanos desenvolven hxendía dentro 

do “ecosistema” urbano. Acada, asemade, un posto preeminente no Catálogo de Parques e 

Xardíns (Parque Quiñones de León, S-015), pola calidade do seu trazado, acondicionamento e 

especies que acolle. 

 

Tal e como xa reflicte a ficha deste Sistema Xeral, os criterios de ordenación determinaranse no Plan 

Especial de Protección de Castrelos pendente de aprobación. 

 

 
Fotografía aérea do SX/EL-ZV/B10 Castrelos, (en cor vermella o Monte da Mina). 

 

Xardín sensorial do Parque Quiñones de León 

O xardín sensorial atópase dentro do Parque Quiñones de León. Esta iniciativa forma parte do 

proxecto de Melloras da Accesibilidade dos Equipamentos Públicos (Plan Feil 2010), aproveitando 

unha zona que estaba bastante abandonada do xardín histórico onde existía un antigo 

invernadoiro. 

 

RÍO LAGARES 

A preservación do río Lagares e das dinámicas naturais que comporta, simboliza a permanencia do 

Val do Fragoso como acontecemento paisaxístico senlleiro que dota de unidade a unha parte 

importante do territorio municipal. Ás cualidades ecolóxicas inherentes aos sistemas fluviais, 
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engádese a presencia de enclaves de interese ambiental e patrimonial que cualifican 

notablemente o curso. 

 

A conformación do Corredor do Lagares en todo o seu curso (dende practicamente o nacemento 

ata a desembocadura) como grande eixe verde de sistema xeral, perfilouse como obxectivo 

estratéxico de primeira orde, xa dende as primeiras fases de redacción do PXOM de Vigo. 

 

O Parque Quiñones de León atópase atravesado polo río Lagares (curso medio do río). 

 

Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes Lagares 

O Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes Lagares recóllese no PXOM de Vigo coa clave 

SX/EL-ZV/B09, contando cunha superficie total de 145,66 hectáreas. 

 

 
Fotografía aérea do SX/EL-ZV/B09 Lagares, (en cor vermella o Monte da Mna). 

 

CONTORNA URBANA  

A contorna contigua ao ámbito de protección do Monte da Mina inclúe terreos clasificados como 

urbano entre as categorizacións de consolidado (Ordenanza 10-2º, API-50 A Galindra) e non 

consolidado (APR A-4-62 Pazo, A-4-64 Pardarilla e A-4-65 Pousa), así como sistemas xerais de 

espazos libre e sistemas locais de equipamentos. 

 

Como obxectivos comúns de planeamento destacan os de completar a trama urbana e a 

previsión das dotacións urbanísticas, pero sobretodo, no que respecta ao A-4-62,  situalas entre a 

rúa do Pazo e a Corredoira de xeito que entre a igrexa de Sta María e o Pazo de Castrelos non se 

dispoña de edificación, o que reforzará a relación entre ambos espazos públicos. 
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A aprobación do Plan especial contribuirá positivamente no desenvolvemento do ámbito e a 

contorna, na calidade ambiental dos espazos circundantes que a súa vez repercutirá na execución 

do planeamento, propiciando as relacións paisaxísticas e as garantías das concas visuais. 

 

EQUIPAMENTOS (DOTACIÓNS URBANÍSTICAS): 

Na contorna inmediata ao Monte da Mina, como sistema xeral SX/EL-ZV/B11/0, están o sistema 

xeral do Lagares SX/EL-ZV/B09 (Curso baixo e curso medio) e o SX/EL-ZV/B10/0 do Parque de 

Castrelos, cuxo valor queda reflectido ao longo do presente documento. 

 

O xardín de Castrelos é de vital importancia a escala municipal. A visibilidade paisaxística do 

escenario colindante, esixe que as relacións entre estes usos, a “conectividade” entre os sistemas 

xerais de espazos libres e zonas verdes, do Río Lagares – Castrelos – Monte da Mina, se fortalezca. A 

incorporación do Monte da Mina terá efectos positivos cara a este “cinto verde” . 

 

 Conectividade. Sistemas Xerais EL-ZV 

 

Non só iso, os efectos da ordenación e protección do Plan especial, contribuirá á consolidación da 

trama urbana, e o desenvolvemento do ámbito actuará como un nodo focal para a distribución 

das dotacións locais dos ámbitos pendentes de desenvolvemento na súa área de influencia, de 

xeito que queden interrelacionados e conectados entre sí. 

 

COMUNICACIÓNS E ACCESOS: 

O control e reducción da circulación rodada impulsará percorridos alternativos e alonxará (dentro 

duns límites razoables) o tráfico rodado máis pesado. A permeabilidade de itinerarios peonís, de 

mobilidade e accesibilidade, entre o Parque de Castrelos e o Monte da Mina (entorno da Igrexa de 

Santa María) reforzará a percepción da paisaxe cultural do propio Parque de Castrelos.  

 

NÚCLEO DE CASTRELOS. 

Dende o punto de vista da compoñente parroquial, o Monte da Mina supón un referente ao 

equipamento destinado ao lecer vinculado á tradición como elemento identificativo parroquial, e 
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a contorna inmediata está vinculada fundamentalmente a usos residenciais. Coa execución do 

P.E.P., veranse melloradas as condicións do medio, que reforzará a calidade ambiental dos espazos 

e a interrelación cidadán. 

 

Neste contexto, os efectos da ordenación e protección do ámbito do Monte da Mina, poderán 

sintetizarse na consolidación e conectividade das zonas verdes nunha rede de espazos libres 

continua, e na actuación deste ámbito como nodo focal para a distribución das dotacións locais 

nos ámbitos pendentes de desenvolvemento urbanístico que mellore a accesibilidade e a calidade 

ambiental da área predominantemente residencial. 

 

PATRIMONIO CULTURAL  

O Castro do Piricoto 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 sí. 

 

RELACIÓN COS PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS VIXENTES OU EN PROCESO DE ELABORACIÓN OU 

REVISIÓN  

 

Neste apartado inclúese a relación cos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de 

elaboración ou revisión que poden afectar ao planeamento, indicando a xerarquía e incidencia 

das principais medidas destes instrumentos. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO EUROPEO 

Estratexia territorial europea 

Constitúe un marco de orientación para as políticas sectoriais con repercusións territoriais da 

Comunidade e dos Estados membros, así como para as autoridades rexionais e locais, co fin de 

acadar un desenvolvemento equilibrado e sustentable do territorio europeo. Os seus obxectivos 

fundamentais son a cohesión económica e social, a conservación e xestión dos recursos naturais e 

do patrimonio cultural, e a competitividade máis equilibrada do territorio europeo. 

 

VI Programa de acción en materia de medio ambiente 

O programa establece as prioridades e obxectivos en materia de medio ambiente partindo dunha 

análise da situación ambiental da UE e as súas tendencias. Búscase a integración das cuestións 

ambientais en todas as políticas comunitarias e contribuir a acadar un desenvolvemento 

sustentable. Os ámbitos prioritarios seleccionados son o cambio climático, natureza e 

biodiversidade, saúde e calidade de vida, recursos naturais e residuos. A partir destes temas clave 

prevese a adopción de sete estratexias referidas á contaminación atmosférica, medio mariño, uso 

sustentable de recursos, prevención de residuos e reciclaxe, uso sustentable dos praguicidas, 

protección dos solos e ambiente urbano. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO ESTATAL 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

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

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA  –  MARZO 2012 

 

ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO - Páxina   28 de 58 

Estratexia de desenvolvemento sustentable 

O principio xeral desta estratexia consiste en determinar as medidas que permitan mellorar 

continuamente a calidade de vida para as xeracións actuais e futuras mediante a creación de 

comunidades capaces de xestionar e empregar os recursos de forma eficiente, garantindo a 

prosperidade, a protección do medio e a cohesión social. Estúdanse sete áreas prioritarias: cambio 

climático e enerxías, transporte, producción e consumo sustentables, retos para a saúde pública, 

xestión de recursos naturais, inclusión social, demografía e, migración e loita contra a pobreza. 

 

Estratexia española de medio ambiente urbano 

Realiza unha diagnose particularizada das causas e tendencias que xustifican a necesidade de 

actuación en cada un dos ámbitos da estrutura urbana abordados nela: urbanismo, mobilidade, 

edificación, xestión urbana e as relacións entre o mundo rural e urbano. En cada un deles 

establece uns obxectivos específicos cara aos que dirixir as actuacións. 

 

Estratexia española de mobilidade sustentable 

É o marco estratéxico que recolle liñas, directrices e un conxunto de medidas nas áreas prioritarias 

de actuación. Contén propostas que poderán ser adoptadas polas administracións, empresas, 

institucións e cidadanía en xeral de cara a propiciar o cambio no modelo actual de mobillidade 

facéndoo máis eficiente e sustentable, e contribuíndo á reducción dos seus impactos, como a 

reducción dos gases de efecto invernadoiro. 

 

Plan nacional integrado de residuos 

Entre os seus obxectivos xerais están o de modificar a tendencia actual de crecemento da 

xeración de residuos, erradicar as verteduras ilegais, disminuir as verteduras e, fomentar a 

prevención e a reutilización, o reciclado da fracción reciclable, así como outras formas de 

valorización da fracción non reciclable, ademais de completar as infraestruturas de tratamento e 

mellorar o funcionamento das instalacións existentes e obter estatísticas fiables en materia de 

infraestruturas, empresas xestoras, e produción e xestión de residuos. 

 

Plan estratéxico do patrimonio natural e da biodiversidade 

Establece e define obxectivos, accións e criterios para promover a conservación, uso sustentable e, 

no seu caso, a restauración do patrimonio, así como os recursos naturais terrestres e mariños, 

biodiversidade e xeodiversidade. A partir da diagnose da situación e da evolución do patrimonio 

natural, biodiversidade e xeodiversidade estableceranse os obxectivos cualitativos e cuantitativos 

para alcanzar durante o seu periodo de vixencia. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO AUTONÓMICO 

Directrices de ordenación do territorio (DOT) 

As Directrices de Ordenación do Territorio teñen como finalidade precisar a definición dun modelo 

territorial para Galicia, establecendo as pautas espaciais de asentamento das actividades. As 
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propostas e determinacións das DOT pretenden definir unha senda a seguir e trazar un escenario de 

futuro, que baixo unha perspectiva de sostibilidade, aspira a conseguir a cohesión social e territorial 

de Galicia. 

 

En relación cos obxectivos e determinacións concretas das DOT aprobadas definitivamente pola 

Xunta de Galicia o 10/02/2011, pódese afirmar que a compatibilidade deste Plan Especial é 

coherente, no tocante a: 

 

a) PROGRAMAS DA PAISAXE URBANA (art. 3.3.3. MX das DOT).  

Afírmase textualmente nas DOT que "unha maneira de complementar estas iniciativas céntrase na 

idea de reforzar e conservar a  paisaxe identitaria das diferentes cidades. Esto redunda na súa 

calidade ambiental, entedendo este concepto como ambiente urbano de calidade. Favorecer e 

preservar as paisaxes diferenciais representativas das cidades, de fundamento socioeconómico e 

arquitectónico acompañado pola variable histórica, dará resultados positivos na cualidade 

escénica dos ámbitos urbanos, na mellora do benestar dos seus habitantes, no reforzo dos lazos de 

identidade dos residentes coa súa cidade e no reforzamento da oferta turística das entidades 

urbanas galegas. Os programas de intervención deben extenderse a algunhas vilas con valores 

interesantes." 

 

Na normativa das DOT, e no referente ao apartado da Paisaxe urbana, considéranse como 

determinacións orientativas (art. 8.6) que o planeamento urbanístico realice un estudo da paisaxe 

urbana, prestando especial atención ás estruturas e tipoloxías edificatorias. 

 

b) O PATRIMONIO CULTURAL (art. 3.4. da MX das DOT) 

... 

"3.4.1. A valorización dun territorio patrimonializado  

Un dos maiores atractivos, xeralizado ao longo do territorio galego, e que se manifiesta incluso en 

poboacións de moi escasa entidade, é o patrimonio cultural existente, destacable pola súa 

abundancia, variedade e amplia dispersión xeográfica, así como pola vinculación á paisaxe que o 

rodea. Poderíase dicir que o territorio de Galicia está enormemente patrimonializado, como se dun 

inmenso museo ao descuberto se tratara. 

... 

3.4.3. Redes e rutas culturais. 

Os activos patrimoniais son un factor fundamental de atracción e un elemento de localización 

prioritario de servizos, residencia, aloxamento e actividades en xeral. O concepto de rede, 

organizada e xestionada de forma conxunta e que incorpora elementos patrimoniais, ambientais, 

servizos, actividades e núcleos de poboación, é  básico nesta estratexia que debe abarcar o 

patrimonio cultural no seu senso máis completo, é dicir, os bens culturais mobles e inmobles 

declarados, catalogados e inventariados, pero tamén o inxente patrimonio inmaterial e 

etnográfico como a artesanía, as tradicións e festas locais, así como os núcleos de poboación 
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tradicionais, con edificacións e tramas urbanas propias da arquitectura popular de cada zona, ou 

as  industriais e estruturas productivas e representativas das tecnoloxías doutros tempos.” 

 

Na Normativa sobre o Patrimonio Cultural (art. 9 das normas das DOT) considéranse determinacións 

excluíntes, entre outras, as seguintes: 

 

“9.2.  As Administracións fomentarán a preservación do patrimonio cultural mediante medidas de 

protección e de accións positivas para a súa restauración, rehabilitación e conservación. 

9.3. Calquera actuación sobre o territorio debe atender á sua compatibilidade cos bens do 

patrimonio cultural que se vexan afectados, o que require a súa identificación, recoñecemento das 

súas características e das súas relacións co territorio e a análise das posibilidades de integralos 

como un elemento máis da actuación. 

 Os traballos de análise referidos incorporarán unha prospección, entendida como a 

exploración e recoñecemento sistemático do ámbito de estudo, para a detección de elementos 

do patrimonio cultural non identificados no Inventario do patrimonio cultural de Galicia, con 

especial incidencia sobre o patrimonio etnográfico e arqueolóxico. 

9.4. As intervencións nos bens do patrimonio cultural deberán estar encamiñadas á sua 

conservación e mellora, debendo garantir a súa protección, revalorización e difusión, integrándoas 

de modo harmónico no territorio e na paisaxe. En todo caso, deberán respetar as súas 

características esenciais sen prexuizo de que poda autorizarse o uso de elementos, técnicas ou 

materiais actuais para a mellor  adaptación do ben ao seu uso. 

9.5.  Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística deberán incorporar as accións e 

medidas necesarias para garantir a protección e conservación dos Ámbitos de interese do 

patrimonio cultural relacionados no Anexo IV, así como aqueles outros ámbitos susceptibles de 

presentaren valores patrimoniais de cualquera das súas manifestacións. 

Particularmente se deberá garantir a compatibilidade do desenvolvemento e ordenación dos 

asentamentos, das áreas empresariais e das actividades productivas con ditos Ámbitos de interese 

do patrimonio cultural e os seus plans especiais previstos na Lei 8/1995, do patrimonio cultural, 

cando corresponda. 

9.6.  O planeamento urbanístico promoverá a revitalización urbana das zonas históricas 

considerándoas como espazos emblemáticos esenciais na imaxe da cidade e como ámbitos 

residenciais e de actividade que deben potenciarse, dotándoas das condicións urbanísticas e de 

relación co resto da cidade necesarias para reforzar a  súa vitalidade e atractivo, así como a 

rehabilitación dos núcleos rurais de interese patrimonial. 

Así mesmo, o planeamento urbanístico contemplará a arquitectura e as paisaxes vinculadas ao 

sector agrario e ao medio rural e promoverá a súa rehabilitación, dotándoos de condicións que 

reforcen o seu interese patrimonial e cultural.” 

 

Entre as determinacións orientativas figuran no atigo 9.9 da normativa das DOT:  As Administracións 

priorizarán as estratexias de rehabilitación sobre os Ámbitos de interese do patrimonio cultural 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

 

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

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA  –  MARZO 2012 

 

ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO - Páxina   31 de 58 

contemplados no Anexo IV. 9.10. As Administracións  fomentarán a reutilización de edificios do 

patrimonio cultural en desuso para destinalos a novos fins outorgando preferencia a aqueles usos 

que sexan máis compatibles cos orixinais da edificación, para o que se deberán ter en conta, en 

todo caso, as limitacións que podan establecerse nos instrumentos que fixen a protección concreta 

do elemento patrimonial do que se trate. 

 

Plan de ordenación do litoral (POL) 

Ten por obxectivo establecer os criterios, principios e normas xerais para unha ordenación 

urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sustentabilidade, así como a 

normativa necesaria para garantir a conservación, protección e valorización das zonas costeiras. 

 

No POL, aprobado definitivamente o 10 de febreiro de 2011, mediante Decreto 20/2011 da Xunta 

de Galicia, Vigo é considerada unha Unidade de Paisaxe e Núcleo de Identidade do Litoral. 

 

Na Normativa do POL especifícase, no seu artigo 3 que "Non será de aplicación na parte do termo 

municipal non incluído na citada delimitación, nin nos ámbitos clasificados como solo urbano 

consolidado ou solo de núcleo rural polo planeamento en vigor ou que adquiran esa clasificación 

en virtude de expedientes de primeira formulación, modificación ou revisión daquel. Tampouco o 

será naqueles solos que á entrada en vigor deste Plan finalizaran a tramitación do instrumento de 

xestión". 

 

 Por tratarse dun Solo Urbano Consolidado, pode afirmarse que non é de aplicación o POL a este 

ámbito obxecto de Modificación. 

 

Plan de xestión de residuos sólidos urbanos de Galicia 2010-2020 

O Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia 2010-2020 (PXRUG 2010-2020) establece as 

bases para impulsar a xestión de residuos urbanos en Galicia cara un novo escenario máis sostible e 

acorde coa xerarquía de residuos marcada pola normativa, facendo especial fincapé na 

prevención e a valorización dos residuos. 

 

Plan hidrolóxico Galicia – Costa 

Este planeamento pretende sentar as bases para unha progresiva adaptación ás novas políticas 

ambientais e de desenvolvemento sustentable, integrando o crecemento a medio e longo prazo 

co uso sustentable da auga. 

 

Á vista das causas que motivan unha posible inundación nun tramo determinado, e das referencias 

históricas sobre os asolagamentos ocorridos nos últimos 500 anos, puidéronse determinar, nunha 

primeira aproximación, os tramos que presentan un certo risco de seren asolagados. No ámbito de 

actuación, o Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) aprobado polo Real Decreto 103/2003, do 
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24 de xaneiro, recolle que no Concello de Vigo existe unha zona con risco medio de asolagamento 

denominada como “Ría de Vigo-Río Miñor”. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO LOCAL 

Plan Especial de Protección do Parque Quiñones de León    

O Plan Especial de Protección do Parque Quiñones de León é un instrumento de planeamento 

secundario de iniciativa municipal, previsto tanto no PXOU de 1993 como no vixente PXOM de 2008, 

e que foi inicada á súa redacción e contratada á asistencia técnica no ano 1999. Superada a fase 

de Avance no ano 2001 a documentación para aprobación inicial foi sometida a informes de 

Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e á decisión sobre necesidade de sometemento ao 

procedemento de avaliación ambiental estratéxica na Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, que decidiu o 14.03.2007 a non necesidade de sometemento. Sen 

embargo, dito Plan Especial non conseguiu a aprobación inicial ata o momento. 

 

A intención municipal, recollida como comentario na resolución de inicio deste P.E.P. Monte da 

Mina, de continuar coa redacción e tramitación do Plan Especial de Protección do Parque de 

Castrelos, colindante co ámbito do P.E.P. MONTE DA MINA e íntimamente relacionado con él por 

evidentes cuestións de tipo histórico, patrimonial, e funcional (non en vano a Mina do Monte é 

unha das servidoras de auga do Parque e Xardíns de Castrelos), recomendan así mesmo o inicio 

dos traballos de redacción deste P.E.P. MONTE DA MINA. 

 

Constitúe unha oferta complementaria á do Parque de Castrelos, e debe ser entendido como 

extensión do mesmo cara un hábitat urbano máis espallado que ven cualificado pola 

permanencia do Centro Parroquial de Santa María de Castrelos; neste eido, e como xa se indicou 

con anterioridade, a efectos de integración paisaxística serve de fondo visual de todos estes 

elementos. 
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8. 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 del territorio, aprobada o 20 de maio de 1983 en 

Torremolinos. 

 Principios directores para o Desenrolo territorial sustentable do continente europeo, 

adoptados en Hannover en 2000. 

 Declaración de Lisboa sobre “Redes para o desenrolo 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 desenrolo sustentable, de 2003. 

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

territorio europeo – Europa 2000 + (DOCE 02/04/1996). 

 Resolución sobre unha política comunitaria de ordenación do territorio: Europa 2000 (DOCE 

02/11/1992). 

Marco estatal: 

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

de solo (BOE 26/06/2008). 

 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 (BOE 15/09/1978). 

 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 (BOE 31/01/1979). 

Marco autonómico: 

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

Galicia, na súa redacción actual derivada das modificacións introducidas pola Lei 15/2004, 

do 29 de decembro (DOG 31/12/2004), a Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes 

en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, a Lei 6/2008, do 19 de xuño, 

de medidas urxentes en materia de vivenda e solo (DOG 30/06/2008), e a Lei 2/2010, do 25 

de marzo, de medidas urxentes. 

 Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación territorial de Galicia (DOG 05/12/1995). 
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 Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de 

ordenación do territorio (DOG 22/02/2011). 

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

Ordenación do Litoral de Galicia (DOG 23/02/2011). 

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

Autónoma de Galicia (DOG 29/08/1997). 

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

desenvolvemento e execución da Lei 8/1997 (DOG 29/02/2000). 

Marco local: 

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

parcialmente por Orde da Conselleira da CPTOPT do 16/05/2008 e Orde do Conselleiro da 

CMATI do 13/07/2009 de cumprimento da Orde da Conselleira da CPTOPT do 16/05/2008. 

AVALIACIÓN, RESPONSABILIDADE E ACCESO Á INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Marco europeo: 

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

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

de diciembre de 2004 (DOUE 17/05/2005). 

 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 (DOUE do 30/04/2004). 

 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 (DOCE 25/06/2003). 

 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 deroga a Directiva 

90/313/CEE do Consello (DOCE do 14/02/2003). 

 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 (DOCE 

21/07/2001). 

 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 

(DOCE 13/07/2001). 

Marco estatal: 
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 Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade medioambiental (BOE 24/10/2007).  

 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 (BOE 

19/07/2006). 

 Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas 

no medio ambiente (BOE 29/04/2006). 

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

Desenvolvemento parcial da Lei 26/2007 (BOE 23/12/2008). 

Marco autonómico: 

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

Galicia, na súa redacción actual derivada das modificacións introducidas pola Lei 15/2004, 

do 29 de decembro (DOG 31/12/2004), a Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes 

en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, a Lei 6/2008, do 19 de xuño, 

de medidas urxentes en materia de vivenda e solo (DOG 30/06/2008), e a Lei 2/2010, do 25 

de marzo, de medidas urxentes. 

 Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación territorial de Galicia (DOG 05/12/1995). 

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

ordenación do territorio (DOG 22/02/2011). 

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

Ordenación do Litorial de Galicia (DOG 23/02/2011). 

Marco local: 

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

acordo do Pleno de 26/05/1994 (BOP 18/11/1994), modificadas mediante acordo do Pleno 

26/05/2008 (BOP 11/12/2008). 

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 (BOE 5/2/2008). 

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

sobre a diversidade biolóxica (DOUE 13/12/1993). 

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

naturais e da fauna e flora silvestres (DOUE 22/07/1992).  

Marco estatal: 
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 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio natural e da biodiversidade (BOE 

14/12/2007). 

 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 contribuir a garantir a 

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

(BOE 2/12/2006). 

 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 contribuir a garanter a 

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

(BOE 25/06/1998). 

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

contribuir a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da 

flora e fauna silvestres (BOE 28/12/1995).  

Marco autonómico: 

 Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (DOG 18/07/2008). 

 Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza (BOE 25/09/2001). 

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

singulares (DOG 17/04/2007). 

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

especial protección dos valores naturais (DOG 12/04/2004). 

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

de protección xeral (DOG 01/06/1989) 

RESIDUOS 

Marco europeo: 

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

residuos (DOUE 22/11/2008). 

 Directiva 1999/31/CE, do 26 de abril, do Consello relativa á vertedura de residuos (DOUE 

16/07/1999). 

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

aos envases e os seus residuos (DOCE 31/12/1994); modificada pola Directiva 2004/12/CE, 

do 11 de febreiro, do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 18/02/2004) e pola 

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

16/03/2005) 

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

relativo ao traslado de residuos (DOUE 12/07/2006); modificado pola Directiva 2009/31/CE 
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do 23 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao almaceamento xeolóxico 

do dióxido de carbono  (DOUE 05/06/2009) 

Marco estatal: 

 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados (BOE 29/07/2011). 

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

residuos de construción e demolición (BOE 13/02/2008). 

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

da Lei 20/1986, do 14 de maio (BOE 05/07/1997). 

 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 (BOE 30/07/1988). 

Marco autonómico: 

 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia (BOE 6/12/2008). 

 Decreto 59/2009, do 26 de febrero, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos (DOG 

24/03/2009). 

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

xestión e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG 

29/06/2005). 

ATMÓSFERA 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 (DOUE 31/10/2009). 

 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 (DOUE 05/06/2009). 

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

prevención e ao control integrados da contaminación (DOUE 29/01/2008). 

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

calidade do aire ambiente e a unha atmósfera máis limpa en Europa (DOUE 11/06/2008). 

 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 (DOUE 26/01/2005). 

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

relativa ao ozono no aire ambiente (DOUE 09/03/2002). 
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 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 ambente (DOUE 13/12/2000). 

 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, 

(DOUE 29/06/1999); modificada pola Decisión da Comisión 2001/744/CE, de 17 de outubro 

(DOUE 23/10/2001). 

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

do aire ambiente (DOCE 21/11/1996); modificada polo Regulamento (CE) 1882/2003, do 29 

de setembro, do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 31/10/2003) 

Marco estatal: 

 Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera (BOE 

16/11/2007). 

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

29/01/2011). 

 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 (BOE 18/01/2005). 

Marco autonómico: 

 Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia (BOE 

21/01/2003). 

 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 pequeño tamaño para o período 2013-2020 

(DOG 10/11/2010). 

 Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia (DOG 10/02/1995) 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Marco europeo: 

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

Avaliación e xestión do ruido ambiental (DOCE 18/07/2002). 

Marco estatal: 

 Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruido (BOE 18/11/2003). 
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 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 (BOE 23/10/2007). 

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

referente á avaliación e xestión do ruido ambiental (BOE 17/12/2005). 

Marco local: 

 Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica 

producida por ruidos e vibracións, e declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) 

(BOP 16/10/2000 e 10/04/2008). 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Marco europeo: 

 Resolución do Parlamento Europeo sobre as Consideracións sanitarias relacionadas cos 

campos electromagnéticos do 2 de abril de 2009. 

Marco estatal: 

 Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de telecomunicacións (BOE 04/11/2003). 

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

establece as Condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restriccións ás 

emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria frente a emisións radioeléctricas 

(BOE 29/09/2001). 

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 (BOP 

05/04/2001; BOP 11/05/2001). 

PATRIMONIO 

Marco estatal: 

 Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións públicas (BOE 

04/11/2003). 

 Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio histórico español (BOE 28/06/1985).  
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 Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985 (BOE 

27/01/1986). 

Marco autonómico: 

 Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia (BOE 1/12/1995). 

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

Galicia (DOG 23/10/2008). 

 

 
 
 

En Vigo, a 30 de marzo de 2012: 
 
 
O ARQUITECTO MUNICIPAL,                                                                                       A ARQUITECTA MUNICIPAL   
DIRECTOR DA ÁREA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN                                           DA OFICINA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN 
                                                                                                                          
 
 
Asdo.: Antonio Alonso Fernández                                                                                           Asdo.: Sonia Pérez Sánchez 
    
 
 
     
A ARQUEÓLOGA MUNICIPAL                                                                                         A TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE  
DA OFICINA DE PATRIMONIO HISTÓRICO                                           DA OFICINA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN 
 

 
 

Asdo.: Cristina Toscano Novella                                                                                     Asdo.: Begoña Mougán Álvarez 
 
 
 
 
O CONSERVADOR DE ESPAZOS NATURAIS   
DA OFICINA DE PATRIMONIO HISTÓRICO   
 
 
 
Asdo.: Fernando Vilaboa Pérez                                                                                                                     
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ANEXOS  
 

A V A L I A C I Ó N  A M B I E N T A L  E S T R A T É X I C A  
A N T E P R O X E C T O  D E  P L A N E A M E N T O  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

   M A R Z O  2 0 1 2  
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AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

ANEXO 1: Ficha do Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes MONTE DA 

MINA_________________________________________________________________________ 
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FICHAS DO CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO PXOM DE VIGO___________________________ 

 

CLASE ELEMENTO TIPOLOXÍA CLAVE PLANO Nº FICHA 

Xacementos 

arqueolóxicos 
Castro 13-L X_149 

Arquitectura Relixiosa 13-L A_156 

Xacementos 

arqueolóxicos 
Necrópole 13-L X_014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

ANEXO 2: Fichas do Catálogo de Bens Culturais do PXOM de Vigo_______________ 
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1. O Monte da Mina, co equipamento sociocultural ao fondo, desde a Avda. Alcalde Portanet. 
 

 
2. Desde o Xardín de Quiñones de León. Castrelos hacia o Monte da Mina. 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

ANEXO 3: Reportaxe fotográfica_______________________________________________    
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3. Imaxe desde o Monte da Mina hacia Santa María de Castrelos, Quiñones de León e Castrelos. 
 
 
 

   
4. Desde a Rúa Corredoira.         5. Subida a Santa María de Castrelos. Conexión. 
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6. Subida a Santa María de Castrelos. Igrexa. 
 
 

  
7. Igrexa románica de Santa María de Castrelos. 
 
 

 
8. Desde a igrexa, baixada á Rúa Corredoira e Xardín de Quiñones de León. Castrelos. (Oeste).  
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9-10. Vivendas aorredor da igrexa.  
   

       
 
11. Rúa Mestres Goldar desde a escola unitaria.   12. A escola unitaria.  
 
 

       
 
12-13. Muros tradicionais en Rúa Mestres Goldar. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

A V A L I A C I Ó N  A M B I E N T A L  E S T R A T É X I C A  
A N T E P R O X E C T O  D E  P L A N E A M E N T O  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA________________________________________________________________ 

 

PLANO DE IDENTIFICACIÓN DO ÁMBITO DE PROTECCIÓN 
 

 

PLANOS DA SERIE 2 DO PXOM VIXENTE:                                            

Ordenación pormenorizada. Escala 1/2.000 

• Folla 13-L. Ordenación pormenorizada dos solos urbano e de núcleo rural.  

Elementos Catalogados.                                                                                                      

• Folla 13-K. Ordenación pormenorizada dos solos urbano e de núcleo rural.  

Elementos Catalogados.                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

PLANOS_______________________________________________________________________ 
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VI. ANUNCIOS

A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

ANUNCIO do 18 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, polo que se fai pública a Decisión do 15 de xuño de 2012 de non someter 
o Plan especial de protección e acondicionamento do Monte da Mina, concello 
de Vigo, ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica establecido na 
Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans 
e programas no ambiente.

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 ambiente, faise pública a decisión de non 
someter o Plan especial de protección e acondicionamento do Monte da Mina, concello de 
Vigo, ao procedemento establecido no seu artigo 7.

Esta decisión pódese consultar na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas no seguinte enderezo da internet: http://aae.medioambiente.xunta.es/

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2012

Justo de Benito Basanta 
Secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
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