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1. INTRODUCIÓN / DESCRICIÓN DA PROPOSTA  

 

Como resultado do cruce da información recabada sobre o ámbito, os obxectivos e criterios 

establecidos polo Plan, e a avaliación de alternativas posibles, formúlase a proposta de Plan 

Especial que se desenvolve neste documento, que incide basicamente nos seguintes aspectos: 

 

- Establecemento dunha normativa xeral a nivel de todo o ámbito, de protección arqueolóxica, 

patrimonial e de intervención paisaxística. 

 

- Zonificación do ámbito en zonas de ordenanza específica, solapables, que dean resposta aos 

distintos obxectivos de protección  e ordenación. 

 

- Establecemento dunha Normativa específica de ordenación de usos e actividades por áreas. 

 

- Deseño dunha proposta indicativa de ordenación a desenvolver mediante proxectos na zona 

central patrimonial, con proposta de solicitude de declaración como BIC da Igrexa Santa María de 

Castrelos.  

 

- Regulación da edificación en ladeira na zona de conxunto residencial de Mestres Goldar, 

establecendo as condicións de parcela mínima, cotas de referencia, alturas. 

 

- Proposta de estratexia de rexeneración da explotación forestal e recreativa da zona de monte, e 

de adquisición de terreos públicos. 

 

- Proposta de ordenación de usos e actividades na zona de equipamentos e zona verde do cumio.  

 

- Proposta de ordenación da parcela de ASPANAEX na aba de poñente, como espazo de 

continuidade do Parque de Castrelos, corredor de conectividade na subida da Corredoura e 

control volumétrico e paisaxístico. 

 

- Estudo de Tráfico e requisitos para a apertura do vial alternativo previsto no PXOM.   

 

2. CUMPRIMENTO DOS CRITERIOS E OBXECTIVOS ADOPTADOS  

 

Pásase, de seguido, a xustificar polo miúdo o cumprimento dos obxectivos determinados polo 

PXOM e recollidos neste Plan Especial. 

 

CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS XERAIS 
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 a) “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.” 

O carácter de sistema xeral que o Plan Xeral de Ordenación Municipal outorga tanto aos terreos da 

parte alta do Monte da Mina, coma á zona forestal (tanto pública coma privada) a súa 

consideración de terreos destinados á satisfacción de necesidades colectivas ao servizo da 

totalidade do municipio e á implantación de servizos públicos e infraestruturas básicas 

conformantes do modelo de cidade. 

 

Debe salientarse que o artigo 165 da LOUGA esixe que estes terreos teñan o carácter de dominio 

público, debendo ser de titularidade do Concello ou, no seu caso, da Comunidade Autónoma. 

Porén a maioría dos terreos deste sistema xeral son na actualidade propiedade da Comunidade de 

Montes veciñais en man común ou de particulares. 

 

O apartado 3.2.3 da Memoria Xustificativa do PXOM tratou esta cuestión da titularidade dos Montes 

en man común para que se puidera considerar estes aos efectos como elementos de servizos 

xerais. Dí este apartado: 

  

“ ... Dos sistemas xerais existentes, 452.446 m2 corresponden a parques forestais cuxos titulares son 

diferentes Xuntas de Montes en man común, e 561.220 m2 corresponden ao parque botánico de 

titularidade da Xunta de Montes de Valadares, sobre os que existen cesións de uso a favor do 

Concello mediante convenios coas respectivas Xuntas de Montes. A estos efectos, recórdese que o 

artigo 47.1 da LOUG integra a noción de sistemas xerais, entre outros, por aqueles terreos 

dotacionais que conforman o sistema xeral de espacios libres e zonas verdes. O apartado a) do 

artigo 47.1 puntualiza que as superficies destinadas a tal fin serán de dominio e uso públicos. A 

adquisición dos terreos clasificados como sistemas xerais que non sexan titularidade da 

Administración debe realizarse, ao estar ubicados en solo clasificados como solo rústico, a tenor dos 

artigos 166 e 167 da LOUG, mediante expropiación forzosa, por convenio entre a administración e o 

propietario ou por permuta forzosa con terreos do patrimonio municipal do solo. E a adquisición do 

uso dos terreos onde se ubica o sistema xeral de parques forestais e o Parque Metropolitano 

producíronse por parte do Concello de Vigo a través dos diversos convenios de cesión de uso da 

superficie de diversos montes veciñais en man común nos termos dos artigos 5 e 6 da Lei 13/1989, 

por prazos que varían dun caso a outro, se ben en todos eles estipúlase a súa prórroga automática 

sempre e cando o uso de parque forestal non se altere. O Concello adquire o uso indefinido do 

monte sempre e cando se destine a parque forestal, manténdose a propiedade fiduciaria da 

Comunidade de Montes. Esta figura respeta así o destino e uso social establecido pola lexislación 

sectorial, prevíndose en tales convenios de forma efectiva os mecanismos económicos necesarios 

para o sostemento, mantemento e xestión dos mesmos. En concreto estipúlase que o Concello de 

Vigo asumirá o importe dos costes de conservación e mantemento. 
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O PXOM, por outra banda deseña un sistema de parques urbanos, entre os que se atopa o 

Subsistema do Lagares no que expresamente cítase o do Monte da Mina como parque enlazado a 

dito subsistema (páx. 112 da M.X.). 

 

No caso do Monte da Mina o sistema xeral de zona verde previsto no PXOM clasifícase de solo 

urbano, polo que aínda que non se garda relación exacta co indicado polo PXOM no parágrafo 

anterior, no que máis ben se fala de parques forestais en solo rústico, si se pode tomar como 

referencia. 

 

Na ficha do PXOM do elemento de sistema xeral  SX/EL-ZV/B11/0/01 exprésase con detalle que os 

61.055 m2 estimados de sistema xeral obterase por expropiación. 

 

Non obstante o artigo 166.1 da LOUGA precisa que os terreos destinados a sistemas xerais que 

deban implantarse en solo urbano consolidado poderán obterse mediante expropiación forzosa, 

por convenio entre a administración e o propietario por permuta forzosa con terreos de patrimonio 

municipal do solo. 

 

Evidentemente, no momento actual das Facendas públicas e locais non parece doado, polo 

menos a curto prazo, formular unha estratexia de obtención destes terreos por expropiación, razón 

pola que se prefire iniciar por algunha vía de Convenio para a obtención, ou mesmo de Cesión ao 

uso público temporalmente, en tanto non se poda obter o carácter de bens de dominio e uso 

público.  

 

Polo tanto este Plan Especial formula unha estratexia máis razoable, consistente na obtención 

paulatina de terreos para o dominio e uso público por calquera dos métodos recoñecidos pola 

LOUGA, e preferentemente mediante convenios ou permutas cos propietarios. 

 

En canto á conectividade dende o Parque de Castrelos proponse un corredor arborado que 

amplíe o denominado camiño da Faldriqueira, obtido a partir da cesión e o recuado da 

edificación na parcela de ASPANAEX, corredor ao que se da continuidade polo límite de cemiterio 

e que ascendería por camiños forestais peonís cara ao cumio do Monte. 

 

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. 
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Do estudo da situación actual das dotacións situadas no cumio, conclúese que existe un alto grao 

de participación tanto nas actividades deportivas como nas culturais e sociais. As necesidades de 

estacionamento de vehículos, e os accesos, débense coordinar coa axeitada protección do 

Monte. As prazas de aparcadoiro coas que conta na actualidade son aproximadamente unhas 70. 

.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonas actuais de aparcadoiro 
 

O Plan formula unha proposta de usos na que se reservan maiores superficies de aparcadoiro das 

actualmente existentes, situadas en: 

 

a) Nos espazos adxacentes xa existentes, creados pola antiga canteira, na contorna do 

Pavillón deportivo. 

 

                                          

Zonas propostas de aparcadoiro 

 

b) Baixo a edificación de vestiarios e bancada do campo de fútbol e mesmo baixo o     

terreo de xogo. 
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c) Na intersección do camiño da Xiña co vial de nova apertura fixado polo PXOM que 

continúa o existente na urbanización Galindra.  

 

                                   

Zonas propostas de aparcadoiro 

 

d) Fronte á Asociación de Veciños. 

 

e) A dotación estimada de aparcadoiros é de 72 prazas en superficie, que permitirían, de 

forma gradual, a substitución das prazas equivalentes actuais e a recuperación do uso 

recreativo nas zonas do Monte destinadas a este uso; ademais existe a posibilidade de 

establecer unhas 200 prazas baixo as instalacións do campo de fútbol. 

 

Para a execución de calquera destes aparcadoiros deséñase unha normativa específica destinada 

aos proxectos de obras de ditos aparcamentos, coa proposta de utilización de pavimentos 

autodrenantes vexetais a base de módulos ou reixas de materiais reciclados que permiten a 

permeabilización do solo, a plantación de céspede ou outras herbáceas e o aparcamento de 

vehículos. Tamén proponse unha dotación de árbores de sombra. Os ditos proxectos de obras irán 

encamiñados á integración paisaxística destas zonas.  

 

Proponse tamén unha intervención/mellora nas fachadas e cubertas dos equipamentos existentes, 

(pavillón, asociación e campo de fútbol) para que o impacto visual e paisaxístico dende os distintos 

puntos de vista que se teñen das ditas edificacións sexa menor. Estas actuacións poderían consistir 

na mellora de materiais de acabados, no cambio das súas cores, na posibilidade de introducir 

elementos vexetais de cubrición nas fachadas, etc. 

 

 Acondicionamento da aba do poñente, estudándose as posibilidades de trazados peonís 

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

 

A aba de poñente do Monte da Mina comprende principalmente as zonas homoxéneas de estudo 

F (parcela de ASPANAEX), A (zona central patrimonial), C (conxunto residencial de Mestres Goldar), 

e parte da D (Zona Forestal que verte a esa ladeira) da división en zonas proposta no Plan. 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA - Páxina   7 de 7 
 

O seu acondicionamento no Plan Especial precísase a través das Ordenanzas particulares de usos e 

edificación MM.NC. ”NÚCLEO CENTRAL PARROQUIAL”, MM.PA. ”PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA”, 

MM.R. ”CONXUNTO RESIDENCIAL MESTRES GOLDAR”, MM.MP. ”MONTE PÚBLICO” e MM.AP. ”ABA DE 

POÑENTE” que se concretan e xustifican máis adiante, así como nas accións relativas aos espazos 

libres nesas zonas. 

 

As ordenanzas particulares regulan uso, o volume e a edificación en base ás condicións 

topográficas, tipolóxicas, paisaxísticas e os obxectivos de protección do Plan. As accións (definidas 

no documento 4 de estratexia de actuación e estudo económico financeiro) responden 

igualmente aos obxectivos xerais e específicos deste Plan.  

 

ESTUDO DE TRAZADOS PEONÍS ENTRE A PARTE BAIXA DO MONTE E A PLATAFORMA DO CUMIO 

 

As posibilidades de trazados peonís entre a parte baixa do monte e o cumio é doada no primeiro 

tramo entre a rúa Corredoura e a Praza da Igrexa, a través do camiño da Faldriqueira que no Plan 

pretende configurarse coma un “corredor verde” con medidas e accións específicas de arborado 

e pavimentación, acompañado do arborado no espazo de recuado da parcela de Aspanaex. 

 

Unha vez situados na plataforma da Praza da Igrexa o ascenso cara o cumio é máis difícil pola 

acusada pendente. Por esta razón a proposta é a utilización da rúa Mestres Goldar, na que se 

restrinxe o seu tráfico, e o ascenso peonil, logo, a través da recuperación dos camiños tradicionais 

do Monte, o camiño da Xiña, polo Sur (1-2-3-4-10-9-7-8 no gráfico seguinte), e o ascenso dende o 

camiño que sube dende o camiño do Cruceiro, polo Norte (1-2-3-4-5-6-7-8 no gráfico). Todo isto  

sen prexuízo da posibilidade de utilizar o propio cemiterio, atravesándoo do Leste ao Oeste como 

camiño máis directo (1-2-3-4-5-9-7-8-9), aínda que con máis pendente. 

 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA - Páxina   8 de 8 
 

 

Imaxe do estudo de trazados peonís 

 

Tramo Descrición 
Lonxitude 

(ml) 

Cota 

inicial 

Cota 

final 

Dif. 
cota 
 

 
Pendente 
(%) 
 

 

1-2 Camiño Faldriqueira (Corredoura – escaleiras) 135 +50,00 +72,00 22,00 16,2  Non adaptado (existente) 
2-3 Escaleiras á Praza 7 +72,00 +74,50 2,50 35,7  Escaleiras 
3-4 Praza Igrexa 33 +74,50 +76,50 2,00 6,06  Adaptado (*) 
4-5  Igrexa - subida cemiterio 27 +76,50 +78,50 2,00 7,40  Adaptado (*) 
5-6 Subida cemiterio - camiño Cruceiro 171 +78,50 +97,50 19,00 11,11  Non adaptado 
6-7 Camiño Cruceiro - cruce camiños forestais 58 +97,50 +97,00 -0,50 -0,86  Adaptado 
7-8 Cruce camiños forestais - Asociación Veciños 122 +97,00 +128,00 31,00 25,40  Non adaptado(Forestal) 
4-10 Igrexa - cruce camiño Xiña (R. Mestres Goldar) 291 +76,50 +96,50 20,00 6,87  Adaptado (*) 
10-9 Camiño Xiña - saída cemiterio 241 +96,50 +101,50 5,00 2,07  Adaptado 
9-7 Saída cemiterio - cruce camiños forestais 77 +101,50 +97,00 -4,50 5,84  Adaptado 
5-9 Percorrido interior cemiterio 114 +78,50 +101,50 23,00 20,17  Escaleiras 
(*) Non adaptado segundo a Orde Viv/561/2010 que para os itinerarios peonís accesibles (IPA) non permite pendentes lonxitudinais superiores ao 6 %. 

 

As condicións topográficas previas, por tratarse dunha zona de monte, fan imposible o 

cumprimento da normativa de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas (Decreto 

35/2000 da Xunta de Galicia en desenvolvemento da Lei 8/97, e Orde VIV/561/2010 do Ministerio de 

Vivenda). 

 

De acordo co artigo 2 da normativa estatal, nunha zona urbana consolidada, cando non sexa 

posible o cumprimento dalgunha das ditas condicións proporanse solucións alternativas. Neste 
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caso formúlase o estudo dunha liña de transporte alternativo parroquial para acceso aos 

equipamentos do cumio do Monte para persoas coa mobilidade reducida. 

 

En todo caso os proxectos de obras e urbanización de cada unha das accións previstas neste Plan 

conterán un anexo relativo ao cumprimento da normativa de accesibilidade e non discriminación  

para o acceso a espazos públicos urbanizados, referente ás condicións concretas dos elementos 

de urbanización, mobiliario urbano, etc. 

 

En caso de solucións que se aparten da Norma deberase solicitar informe do Consello Galego de 

Accesibilidade. 

 

 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. 

 

ESTUDO DO VIAL ALTERNATIVO PROPOSTO NO PXOM 

 

O PXOM contén o trazado dun vial de 10,50 metros de anchura e desenvolvemento en curva, 

cunha lonxitude total de 420 metros. 

 

a) TRAZADO LONXITUDINAL EN SECCIÓN: 

Segundo pode apreciarse nos esquemas seguintes, o trazado lonxitudinalmente, si se vai 

adaptando á topografía existente, tería unhas pendentes inferiores ao 10 %, agás un tramo de 60 

metros lonxitudinais (entre os puntos C e D do estudo), que presentaría unha pendente do 20 %. 

 

 

SECCIÓN LONXITUDINAL 
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Planta segundo o PXOM 

 

No artigo 7.1.3 das Normas Urbanísticas do Plan Xeral, especifícase como pendente máxima dos 

viais urbanos con separación de tráficos a de 12 %, que se reduciría ao 10 % ou aos 7,5 % ou 8 % no 

caso de viarios de sistemas xerais estruturantes ou sistemas viarios de primeira categoría. 

 

A corrección da pendente nese tramo do trazado no que as condicións topográficas son superiores 

ás pendentes recomendables suporía a remoción de terras mínimo de entre 5.500 m3 (pendente do 

12 %) e 8.000 m3 (pendente do 10 %), opción nada recomendable nun ámbito coas condicións 

litolóxicas e arqueolóxicas como este e solucións de falso túnel. 
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Sección lonxitudinal con opcións de redución da pendente  

 

Por esta razón estudáronse dúas alternativas do axuste do trazado desta vía, que figuran en cor 

verde e azul no gráfico seguinte, e que se adaptan máis ás curvas de nivel do terreo.  

 

O trazado na cor verde prolonga en liña recta o vial previsto dende o camiño Cruceiro nuns 100 

metros máis, e logo xira mediante unha única curva de radio interior 100 metros ata enlazar co 

camiño da Xiña. Esta alternativa reduce as pendentes, aínda que o desenvolvemento da curva 

orixina un tramo de entre o 12 e o 20 % para conectar co camiño da Xiña, e posiblemente a 

necesidade de efectuar recheos ou muros para solucionar esta circunstancia. 
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Alternativas estudadas do trazado en planta do vial alternativo 

 

O trazado en cor azul reproduce máis fielmente o camiño tradicional existente entre o camiño 

Cruceiro e a Xiña (chamado comunmente tamén camiño da Xiña) e como pode comprobarse na 

sección do gráfico seguinte, non ten ningún tramo no que a pendente supere o 10 %. 

 

A conclusión é que o vial previsto no PXOM, de executarse, conviría o reaxuste do seu trazado 

desprazándoo para facelo coincidir sensiblemente co camiño da Xiña polo monte. 

 

Esa solución minimiza as necesidades de movementos de terras (no referente á sección 

lonxitudinal), adáptase mellor ao terreo no seu estado actual e orixina unhas pendentes que non 

superan as recomendables nas normas de trazados. 
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b) SECCIÓN TRANSVERSAL: 

Maiores dificultades presentaría a execución do PXOM, en relación coa sección transversal, dada a 

pendente  do Monte da Mina e a anchura (10,50 metros) prevista polo PXOM. 

 

Unha plataforma de 10,50 metros cortada nunha ladeira que chega a ter na súa parte central 

(entre os puntos D e F do trazado proposto) unha pendente do 70 % produce unha diferenza de 

cota entre os seus bordes de entre 3 e 7 metros. 

 

Seccións transversais do trazado do vial alternativo polo PXOM 

 

Unha sección transversal dunha única plataforma de 10,50 m coas condicións de pendente 

naturais orixinaría a necesidade de construír muros de contención de ata 3,5 metros, ou noiros por 

fóra da plataforma que incrementaría a ocupación en planta nunha franxa paralela, como mínimo 

de 3 metros a cada lado, cunha anchura total de afección e remoción de terras de 16,50 metros, 

algo totalmente inaceptable nas condicións de protección do monte dende o punto de vista 

topográfico, paisaxístico ou arqueolóxico. 
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Unha primeira medida para minimizar o posible impacto sería a mesma que a proposta alternativa 

tratada no punto anterior, é dicir, desprazar o trazado cara ao camiño da Xiña que xa creou a súa 

propia plataforma, que unicamente habería de ampliarse ata a sección necesaria. O maior 

desnivel transversal desta solución rebáixase de 7 a 4 metros. 

 

Unha segunda medida sería considerar os 10,50 metros de “reserva“ do PXOM como a dimensión 

máxima da sección, incluíndo en dita anchura a totalidade de elementos e estruturas de 

contención (muretes ou noiros) necesarios, procurando minorar as súas alturas utilizando 

preferentemente solucións integradas coa contorna, coa posible incorporación de sendeiros 

ecolóxicos, carril-bici, etc. 

 

Neste senso cómpre estar ao resultado previo dun estudo de tráfico que amose a inevitable 

necesidade de executar dito vial, cousa que no momento actual (o estudo de tráfico realizado 

polo Departamento Municipal de Mobilidade, Seguridade e Circulación que figura na Memoria 

Informativa así conclúe) non parece demostrado. Aínda así, a recomendación formulada polos 

servizos técnicos municipais da Xerencia é, que de ser imprescindible, sería suficiente un vial de 

tráfico rodado de 6 metros de anchura nun único sentido de circulación. 

 

Un exemplo de sección tipo a desenvolver nun futuro proxecto de urbanización sería a seguinte: 

 

A sección transversal descomponse nunha calzada de 6 metros para vehículos  e un sendeiro 

peonil e ciclista, con pavimento permeable, que van a diferentes rasantes. As estruturas de 

contención escalónanse e configúranse con materiais integrables na paisaxe (muros verdes, 

mampostería de pedra do lugar, etc.): a obra vai acompañada de reforestación liñal e de 

apantallamento puntual. 
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 O proxecto de urbanización deberá estudar en detalle, e dar solución ao correcto drenaxe das 

augas naturais superficiais e sotárregas, tendo en conta a existencia na ladeira de minas de auga 

que abastecen os Xardíns do Pazo de Castrelos. Igualmente o proxecto de vial deberá 

cumprimentar tódalas esixencias incorporadas na normativa deste Plan Especial relativas a 

protección arqueolóxica, integración paisaxística e repoboación forestal. 

 

 

 Contorna do Centro Parroquial de Santa María de Castrelos. 
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 Replantexamento da funcionalidade da rúa Mestres Goldar. 

 

Para estudar a funcionalidade actual da rúa Mestres Goldar solicitouse do Departamento de 

Tráfico un estudo das intensidades medias horarias, así como unha simulación dun hipotético corte 

de tráfico para evitar o paso rodado pola zona do ábsida da Igrexa Románica, que figura 

transcrito integramente no apartado 5.4 da Memoria Informativa. 

 

Os resultados obtidos por medio de aforadores e aforos manuais, situados nos puntos que figuran 

no plano adxunto, son os seguintes: 

 

Promedios en día laboral. 

 

Aforadores en localizacións: 

 

1. Subida á Costa hacia Baixada a Laxe:  1.680 veh./día 

2. Rúa Pazo cara a Mestres Goldar:      669 veh./día 

                                 3. Rúa Costa cara a camiño Cruceiro:                    3.972 veh./día 

4. Rúa Costa cara a Subida á Costa:         2.233 veh./día 

 

Aforos manuais, valores máximos nas horas que foron realizados: 

 

5. Camiño Galindra cara a camiño Cruceiro:  36 veh./hora 

6. Camiño Galindra cara ao pavillón:           40 veh./hora 

7. Mestres Goldar cara a rúa do Pazo:  25 veh./hora 

8. Mestres Goldar cara camiño da Xiña:             121 veh./hora 
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E a conclusión é a seguinte: 

 

No que respecta á simulación coa restrición suscitada, na que se permitiría soamente o acceso a 

residentes no ámbito indicado da Rúa Mestres Goldar, e tendo en conta os datos obtidos por aforos 

manuais, non se presentan problemas de capacidade nas vías alternativas no desenvolvemento do 

tráfico simulado. 

 

Por outra banda, os servizos técnicos municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo recomendan 

o seguinte: 

 

“-ACTUACIÓNS EN MATERIA DE TRÁFICO NO P.E.P. MONTE DA MINA 

 

1.- Apertura do vial de conexión do vial da urbanización Galindra (agora cortado) co camiño da 

Xiña (obtendo os terreos afectados no camiño da Xiña 15 e camiño da Xiña 19A). 
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2.- Sinalización de vial en fondo de saco, dirección prohibida, agás residentes ou autorizados. 

Apertura de fondo de saco para cambio de sentido de vehículos autorizados. Afectando parcela e 

trasladando muro. 

 

 
 

3.- Sinalización de vial en fondo de saco, dirección prohibida agás residentes ou autorizados. 
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4.- En liñas xerais, as cuestións relativas ao tráfico estarían solucionadas co axuste das aliñacións 

que fai PXOM, nos viais do ámbito. 

 

Sobre a apertura do vial substitutivo da rúa Mestres Goldar, non parece necesario á vista dos 

tráficos que o usan na actualidade, tráfico de residentes fundamentalmente. Este pode servirse da 

rede actual sen maiores dificultades nin contratempos, máximo si se executa a proposta de 

conectar o camiño da Xiña co camiño Galindra. 

 

E en calquera caso, si se insistise en dispor un vial parecido ao proposto polo PXOM, debería servirse 

do actual acceso ás vivendas nº 5 e 7 do camiño da Xiña, rodear a esquina sueste do cemiterio, e 

utilizar outra pista existente a continuación e que conecta co camiño Cruceiro. O dito vial sería 

dunha soa dirección e un ancho non superior aos seis metros.” 

 

 Criterios de ordenación e desenvolvemento da zona central do ámbito (zona próxima á 

Igrexa románica de Castrelos e ao Cemiterio).  

 

OBXECTIVOS 

 

Establecer uns criterios de ordenación e urbanización que teñan coma obxectivo prioritario o da 

posta en valor da Igrexa Románica de Castrelos (ficha nº A_156 do Catálogo do PXOM que conta 

con protección integral). 

 

Establecer as condicións urbanísticas que permitan regular a volumetría das edificacións que 

poidan construírse na zona de enlace entre a Igrexa Románica de Castrelos e o Xardín Histórico de 

Castrelos (ficha nº A_178 do Catálogo do PXOM, declarado Ben de Interese Cultural e con grado 

de protección integral). 

 

Conquerir a adquisición da parcela existente fronte ao cemiterio e plantexar uns criterios de 

ordenación que resolvan a necesidade de xerar un espazo público fronte ao acceso principal do 

cemiterio en continuidade co espazo público do adro da igrexa. 

 

DESCRIPCIÓN DO ESTADO ACTUAL 

 

O espazo público existente na contorna da Igrexa Románica estase a utilizar como aparcamento 

de vehículos, existen diversos tendidos eléctricos e telefónicos aéreos e conta con diversos tipos de 

pavimentos (pedra, mármore, asfalto, lastro), cuestións todas elas que non axudan á posta en valor 

dos bens patrimoniais protexidos existentes. 

 

O tráfico rodado está a afectar á propia Igrexa románica, na zona do ábsida. 
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Accédese ao cemiterio a traveso dun camiño de cemento con excesiva pendente e largo 

limitado. 

 

ACTUACIÓNS PROPOSTAS 

 

Supresión do tráfico rodado na contorna da Igrexa e na praza, xerando unha pequena zona de 

aparcamento a carón do edificio de Aspanaex e imposibilitando o acceso de vehículos á praza 

coa instalación de bolardos. 

 

Levantamento dos pavimentos existentes na contorna da Igrexa e execución dun novo pavimento, 

respectando as pendentes existentes, con lousas de pedra cun espesor mínimo de 15 cm. 

 

Proponse a adquisición por parte do Concello de Vigo da parcela existente fronte o cemiterio para 

que poida constituírse coma espazo público de acceso ao cemiterio. 

 

O acceso a este novo espazo público prodúcese a traveso dunha rampla cunha pendente moito 

máis reducida que a do actual acceso. Plantéxase a construción desta rampla desdobrando o 

trazado do muro tradicional de pedra existente e conservando as escaleiras de acceso que están 

contenidas no propio muro, poñendo en valor este tramo de muro. Empregarase pedra vella 

semellante á existente para a construción destes paramentos murarios. 

 

O novo espazo público xerado na zona de acceso ao cemiterio haberá de resolverse combinando 

zonas duras (pavimento de pedra semellante ao plantexado para o adro da Igrexa) con zonas 

brandas (céspede e zonas de plantación) co obxecto de que este novo espazo público poida 

comprenderse coma transición entre a zona dura e urbana do adro da Igrexa e o espazo natural 

do monte. 

 

Outros obxectivos: 

 

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

existente no ámbito deste Plan Especial. 

 

O obxectivo de protección e posta en valor de Patrimonio foi un dos principais tido en conta na 

redacción deste Plan especial.  

 

Desde o punto de vista natural e paisaxístico, na Memoria Informativa efectuouse o estudo da 

situación actual, que xustifica as medidas adoptadas principalmente tendentes á eliminación de 

especies alóctonas e a súa substitución por autóctonas, así como a definición dunha serie de zonas 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA - Páxina   21 de 21 
 

de intervención paisaxística nas que as plantacións e o arborado contribúan á mellora da paisaxe 

e a minimización dos impactos. 

 

Para a análise do patrimonio cultural efectuouse un estudo e valoración de toda a edificación 

existente a través dunha ficha de características por parcela que figura no Anexo 2 da Memoria 

Informativa, co obxectivo de inventariar todo o patrimonio construído. 

 

A ficha do catálogo do elemento A_156 “Conxunto parroquial da Igrexa parroquial de Castrelos”, 

cita expresamente a Igrexa, a casa reitoral e o cemiterio. 

 

Por esta razón entendeuse necesario incorporar ao catálogo do PXOM catro elementos máis 

situados neste conxunto: 

 

MM-01: A Escola Unitaria Mestres Goldar, na parcela 44 obra do arquitecto Jenaro de La Fuente, do 

ano 1907, que se cataloga co grao de protección ambiental do PXOM, engadido na ficha 

específica. 

 

MM-02: A casa de obra do cemiterio, na parcela 43, que formou parte de conxunto parroquial 

desde tempo inmemorial, e que se cataloga ambientalmente en relación co conxunto. 

 

MM-03: A casa situada na parcela 17, tamén integrante do conxunto parroquial, inmediato á súa 

ábsida, e se cataloga ambientalmente en relación co conxunto. 

 

MM-04: O trazado dos muros tradicionais situados na marxe leste da rúa Mestres Goldar, que se 

catalogan co grao de protección ambiental. 

 

Engádese agora, tamén, na documentación deste Plan especial as fichas dos elementos 

etnográficos catalogados polo PXOM hórreos coas claves 01-0824 e 01-0823. En canto ao hórreo 

catalogado 01-0824 situado na parcela 29 e que pode verse afectado pola ampliación do vial de 

acceso da rúa Mestres Goldar á zona de condominios C1 e C2, será no Proxecto de Obras 

Ordinarias onde se precisará dita afección, e se será necesario e posible o seu desprazamento 

dentro da mesma parcela, mantendo a mesma orientación. O proxecto de obras ordinarias 

deberá ser informado e autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. 

 

O resto do patrimonio edificado considérase unicamente valorable desde o punto de vista 

paisaxístico considerándoo consolidado sen necesidade de ningún grao específico de protección. 

En canto ao elemento catalogado polo PXOM coa clave 04-0034 (lavadoiro), e constatada a súa 

desaparición con anterioridade á aprobación definitiva do Plan Xeral, non se incorpora ningunha 

ficha de catalogación no documento 5. 
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En segundo lugar efectuouse a corrección do ámbito de protección do conxunto parroquial 

edificado que figura no PXOM, cunha delimitación reflectida nos planos de ordenación e outra 

maior na ficha do elemento A_156 do catálogo. O criterio adoitado foi o da maior protección 

delimitando o recinto de maior superficie. 

 

En terceiro lugar efectuouse unha recompilación dos estudos monográficos máis importantes sobre 

a Igrexa Parroquial de Santa María de Castrelos, principalmente de Francisco Javier Ocaña Eiroa, 

Hipólito de Sá, Eduardo Bargado Rodríguez, Rafael Sánchez Bargiela ou Espinosa, que xustifican por 

si mesmos a proposta de solicitude formal de declaración como BIC desta Igrexa, ante a 

Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, sumándose así a outras solicitudes similares de 

asociacións cidadáns no mesmo sentido, como os Amigos do Románico ou os Amigos dos Pazos. 

 

A ficha do PXOM esixe un tratamento similar a un Plan Especial de Protección, o que se consegue 

co conxunto de medidas proposto neste Plan Especial.  

 

3. ÁREAS DE ORDENACIÓN / ORDENANZAS PARTICULARES  

 

A proposta concreta que se formula neste Plan consiste na definición dunhas áreas de ordenación 

particulares que responden basicamente ás zonas de estudo definidas nesta Memoria Xustificativa, 

e que figuran delimitadas graficamente no plano de ordenación P.01. Estas áreas non son 

excluíntes, e poden solaparse entre si, de tal xeito que unha parcela pode pertencer a varias áreas 

simultaneamente. 

 

Establécense as seguintes áreas de ordenanza particular: 

MM.NC. ”NÚCLEO CENTRAL PARROQUIAL” 

MM.PA. ”PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA” 

MM.R. ”CONXUNTO RESIDENCIAL MESTRES GOLDAR” 

MM.MP. ”MONTE PÚBLICO” 

MM.EQ. ”EQUIPAMENTOS MONTE DA MINA-CASTRELOS” 

MM.AP. ”ABA DE POÑENTE” 

MM.PP. “PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA” 

 

A ordenanza MM.NC do ”NÚCLEO CENTRAL PARROQUIAL” xustifícase na protección e a 

conservación da Igrexa, como ben cultural, e dos elementos catalogados do Conxunto parroquial 

no seu respectivo grao de protección, e intervención, procedendo a súa investigación, 

restauración e posta en valor, e a intervención controlada dos espazos e elementos na contorna. 
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A ordenanza MM.PA. de ”PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA” xustifícase na catalogación polo PXOM 

do xacemento do castro do Monte da Mina (X_149); e da Necrópole medieval asociada (X_014); 

con pegadas da Época romana, manifestada nos restos de estruturas localizadas in situ na aba 

occidental do monte; e da Etapa medieval, coa presenza do Conxunto parroquial de Santa María 

de Castrelos (A_156). Tense en conta os informes e resultados obtidos nas sondaxes que se citan no 

apartado 5.3 da Memoria Informativa. Considerando os datos históricos e arqueolóxicos que se 

posúen e tendo en conta as actuacións propostas no Plan Especial de Protección, delimítanse 

catro áreas de cautela arqueolóxica: 

 

ÁREA PA1: comprende a área de protección integral do xacemento do Castro do Monte da Mina, 

en solo clasificado como sistema xeral de zonas verdes. 

ÁREA PA2: comprende a área de protección do xacemento do Castro do Monte da Mina, en solo 

clasificado como urbano consolidado. 

ÁREA PA3: comprende a área de respecto dos xacementos arqueolóxicos do Castro do Monte da 

Mina e Necrópole de Santa María de Castrelos. Tamén, pola suxerencia da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural  incorporouse a esta área a constituida pola parcela da escola unitaria de 

Castrelos e as dúas parcelas dee uso residencial estremeiras. 

ÁREA PA4: comprende o espazo delimitado nos planos e documento de ordenación como área de 

protección integral do xacemento da Necrópole de Santa María de Castrelos, en solo clasificado 

como sistemas locais de espazos libres e zonas verdes. 

 

As distintas cautelas para cada unha destas áreas determina a esixencia de sondaxes ou controles 

arqueolóxicos, e en todo caso a supervisión da Unidade Municipal de Arqueoloxía, e da Consellería 

de Cultura. 

 

A Ordenanza MM.R. ”CONXUNTO RESIDENCIAL MESTRES GOLDAR” parte da natureza de protección 

deste Plan especial, considerando consolidadas as edificacións existentes para preservar a imaxe 

xa consolidada pola historia desa aba. En canto ás escasas parcelas baleiras de edificación, a 

proposta xustifícase na necesidade de establecemento dunhas medidas de control da parcelación 

e da edificación, para que as construcións que se poidan realizar no futuro completando o dito 

núcleo, harmonicen coas xa construídas e non supoñan un impacto negativo na paisaxe. 

 

A aplicación da ordenanza transitoria prevista no PXOM, cunha parcela mínima de 350 m2 e unha 

edificabilidade de 0,75 m2c/m2, con tipoloxías tanto illadas como acaroadas, orixinaría unha 

fragmentación excesiva do parcelario e do volume do conxunto, e unha densificación e 

incremento das necesidades de accesos e servizos excesiva para as dificultades que presenta o 

ámbito. 
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Nese senso, o estudo da parcelación e da tipoloxía edificatoria predominante nesa área nos 

confirma a preeminencia dunha tipoloxía de vivenda unifamiliar illada, nalgún caso acaroada a un 

único lindeiro, nunha parcela media de entre 500 e 1.000 m2 (aproximadamente unha media de 

840 m2), e con vivendas de dous andares de altura e superficie media por planta de 120 m2. 

Volumetricamente os sólidos edificados teñen dimensións en torno aos 12 metros de lonxitude maior 

en planta. As vivendas situadas en parcelas como a da número 11, con planta de 16 x 16 m, ou as 

da parcela 39 ou a máis recente da parcela 33 con algunha dimensión de 20 metros, sobrepasan 

en escala as medias do conxunto e supoñen un impacto volumétrico maior. 

  

Doutra banda a configuración física e de propiedade das parcelas baleiras, todas elas situadas por 

enriba da rasante de Mestres Goldar, moitas delas situadas en segundo plano, e propiedade de 

grupos familiares, sen acceso rodado a vial urbanizado, e con dificultades para obter a condición 

de solar, xustifica a utilización do sistema de pequenos condominios, aceptado na normativa do 

Plan Xeral no artigo 5.2.1 da normativa do PXOM relativo ao uso residencial, categoría vivenda, e 

autorizables na ordenanza de referencia 10 de vivenda exterior (art. 9.10.8 das NN.UU.).  

 

Por esta razón proponse unha ORDENANZA ESPECÍFICA MM.RC coa delimitación de tres  

condominios nos que se determinan en detalle as condicións de posición, ocupación, recuados e 

edificabilidade. 

 

O documento aprobado inicialmente propoñía que a edificación existente non catalogada  

quedase simplemente consolidada nas condicións volumétricas, non permitíndose obras novas, de 

reconstrución ou ampliación, coa idea de que esta sería a mellor opción de cara á protección do 

conxunto. 

 

Sen embargo, atendendo a algunha alegación presentada, xunto coas observacións formuladas 

pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural no seu informe de novembro de 2013, fan 

recomendable que se regulen as condicións de ordenación para os casos de obras de nova 

edificación no ámbito da ordenazas particular MM.RC que, en efecto, toma como referencia a 

Ordenanza 10 do PXOM. As maiores limitacións que se inclúen na Ordenanza particular con 

relación á ordenanza 10, de cara á protección do ámbito son: prohibición de novas parcelacións e 

agrupacións; limitación de alturas de cornixas segundo as seccións orientativas do estudo de 

visibilidade e as alturas existentes, sen asomar por enrriba das visuais desde o Pazo e o Parque de 

Castrelos; limitación da ocupación a un sólido de 12x12m e condicións estéticas. 

 

A Ordenanza particular MM.MP. ”MONTE PÚBLICO”, baséase, en primeiro lugar no carácter 

protector deste Plan Especial, que pretende preservar as condicións naturais e paisaxísticas do 

Monte da Mina, e en segundo lugar pola propia clasificación e cualificación de solo outorgada 

polo PXOM, que considera o ámbito un elemento do sistema xeral de espazos libres e zonas verdes, 
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cunha serie de enclaves de equipamentos, co obxectivo do lecer dos cidadáns e a mellora dos 

servizos e dotacións. 

 

Así esta ordenanza distingue dentro da súa área de aplicación tres subáreas: a recreativa, a 

forestal e a de infraestruturas de servizos, cun distinto grao de tolerancia de usos en cada unha 

delas. 

 
Na Ordenanza MM.EQ. ”EQUIPAMENTOS MONTE DA MINA-CASTRELOS” establécese un réxime 

particular de usos que precisa algo máis que a xenérica regulación do PXOM, en atención ás 

necesidades dotacionais detectadas. 

 

Nomeadamente, no uso deportivo tolérase o uso recreativo e de reunión para amparar as 

actuacións folclóricas e culturais que se veñen realizando tradicionalmente nos pavillóns deportivos. 

 

Tamén precísase a posibilidade de localizar aparcamentos debaixo dalgunha zona do campo de 

fútbol, cunhas condicións de edificación tamén controladas. 

 

No equipamento socio-cultural amplíase o abano de usos dotacionais permitindo usos 

administrativos e asistenciais que pódenlle dar no futuro unha maior versatilidade e funcionalidade 

ao edificio da asociación de veciños. Propóñense condicións para evitar o gran impacto visual 

existente na actualidade no caso de substitución da edificación existente. 

 

Na parcela de ASPANAEX toléranse usos residenciais de residencia comunitaria e educativos, que 

forman parte das actividades propias desta asociación. 

 

Na parcela da Escola Unitaria Mestres Goldar (parcela nº 44 do parcelario) proponse a súa 

ampliación e regularización mediante a incorporación, preferentemente por acordo ou permuta 

cos seus propietarios, das parcelas números 41 e 42. Ditas parcelas son en realidade fragmentos de 

parcelas de maior dimensión situadas maioritariamente no APR A-4-65, que se atopan enclavadas 

na parcela da escola e resultan inedificables por carecer de acceso rodado. Esta incorporación 

permitirá unha mellor funcionalidade do equipamento e unha maior protección do inmoble como 

elemento catalogado do Plan. 

 

A Ordenanza particular MM.AP. ”ABA DE POÑENTE”, (coincidente coa parcela de ASPANAEX e 

subida do camiño Corredoura), parte da necesidade de integración paisaxística e volumétrica, e 

tamén do programa e necesidades de ampliación da asociación propietaria do terreo, tendo en 

conta as conclusións do estudo topográfico e da paisaxe que figura na Memoria Informativa.   
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A aplicación literal e automática da Ordenanza 13 dotacional asistencial do PXOM, que permitiría 

unha edificabilidade hipotética de ata 2 m²c/m²s, con posibilidade de ocupación sobre rasante do 

70 % da parcela, e unha altura de cumieira de 12 metros, produciría un impacto volumétrico 

inaceptable para unha parcela coa situación e condicións topográficas como esta. 

 

Por esta razón, nesta parcela xustifícase unha implantación integrada na pendente da aba, cunha 

maior restrición de altura na parte norte, para preservar as vistas da Igrexa e do núcleo parroquial, 

e cunha maior posibilidade de altura na parte sur onde é menor o impacto visual. En planta a 

edificación debe recuarse no fronte para permitir un apantallamento arborado que protexa as 

vistas dende o Parque de Castrelos, e no lateral para acompañar visualmente o corredor verde 

que se propón no Camiño da Faldriqueira (subida dende a Corredoura á Igrexa). 

 

Proponse evitar a percepción dun volume unitario, mediante a fagmentación  en  corpos de menor 

tamaño, maclados e escalonados, e a utilización de cambios de materiais, texturas ou cores, 

dentro dunha gama cromática que non supoña unha alteración importante na imaxe do 

conxunto. Para mellor integración na contorna xustifícase a continuidade da topografía nos bordes 

da parcela co camiño da Faldriqueira e terreos colindantes, e a posibilidade de crear accesos aos 

niveis de cubertas planas, que mesmo poderían ser vexetais. 

 

4. CRITERIOS DE EXECUCIÓN / XUSTIFICACIÓN DE ACTUACIÓNS  

 

Para cumprir os seus obxectivos, este Plan Especial non se limita a establecer unha serie de normas 

de protección ou de ordenación dos usos e das edificacións, senón que pretende tamén o deseño 

e proposición dunha serie de accións, de carácter positivo que contribúan igualmente na 

protección e posta en valor das potencialidades observadas do estudo do ámbito. Estas accións 

incardínanse nunha Estratexia de actuación que se concreta no Documento 4 desta 

documentación, dentro dos maiores criterios de flexibilidade na súa aplicación. 

 

Así, as accións propostas poden encadrarse en seis grandes liñas de actuación: 

 

1. Accións encamiñadas á obtención de solo para o seu destino público. 

 

2. Accións encamiñadas á reordenación e humanización da rúa Mestres Goldar. 

 

3. Accións encamiñadas á protección do conxunto parroquial e o patrimonio cultural. 

 

4. Accións encamiñadas á protección paisaxística e repoboación forestal. 

 

5. Accións encamiñadas á integración e mellora da oferta de equipamentos no Monte da Mina. 
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6. Accións encamiñadas á mellora da accesibilidade e mobilidade alternativa. 

 

As accións concretas incluídas en cada unha destas liñas, defínense con maior detalle no 

documento 4 de estratexia de actuación e estudo económico financeiro, e deberán desenvolverse 

polos axentes que se citan nese documento, cando as dispoñibilidades de terreos e presupostarias 

o permitan, a través de proxectos concretos que deberán axustarse ao disposto neste Plan 

Especial. 

 

Vigo, febreiro de 2014 

Esta memoria rematouse na súa redacción para aprobación inicial o 2 de febreiro de 2013, día das 
Candelas, e incorporáronse correccións para aprobación definitiva en febrerio de 2014 

 
 


		2014-10-14T10:39:30+0200
	VIGO 14 DE OUTUBRO DE 2014
	DOCUMENTO V.2. REDACTADO POLOS SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS PARA A APROBACION PROVISIONAL.
ASINADO EN NOME DO EQUIPO REDACTOR




