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Concello de Vigo
Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento e Xestión

Nº EXP.: 13677/411
ASUNTO: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E 
ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA

INFORME CONTESTACIÓN AO INFORME DA DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL RELATIVO
AO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA NO
CONCELLO DE VIGO.

O 26.11.2013  recibiuse no Concello de Vigo o Informe da Dirección Xeral  do Patrimonio
Cultural  da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia, relativo ao Plan Especial de Protección e Acondicionamento do Monte da Mina,
no Concello de Vigo.

Dada a importancia da protección cultural para un Plan desta natureza,  así  como por
oportunidade,  e  por  un  lóxico criterio de  prudencia,  o  Concello  de   Vigo considera
oportuno agardar e atender a este informe preceptivo mesmo no caso de que este  foi
emitido fóra de prazo.

DESCRICIÓN DO INFORME

O  Informe, emitido en virtude do establecido no artigo 86.1 da Lei  9/2002 do solo, e o
artigo 32 da Lei  8/1995 do Patrimonio Cultural  de Galicia, iníciase cunha descrición do
expediente remitido polo  Concello do Plan Especial de Protección e Acondicionamento
do Monte da Mina, aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno do Concello de Vigo
o 15 de marzo de 2013.

A continuación o Informe pasa a analizar a incidencia da actuación sobre o patrimonio
cultural de Galicia:

Incidencia sobre o patrimonio cultural de Galicia:

a) Respecto ao patrimonio arqueolóxico:

En canto ao Patrimonio arqueolóxico, non se consideran que se produzan modificacións
nas afeccións ao castro do Monte da Mina (GA36057014) e  a Necrópole de Santa María
de Castrelos (GA36057014), aínda que no tocante á protección deste último xacemento
recomenda  a  ampliación  do  contorno  de  protección  incorporando  tres  parcelas
estremeiras co delimitado polo PXOM na rúa Mestres Goldar.

No tocante ao vial previsto polo PXOM no camiño da Xiña, e que o Plan Especial corrixe
no seu  trazado e  sección  e  supedita  a  un  informe de tráfico  que  estableza  a  súa
imperiosa necesidade e á compatibilidade coa protección do xacemento GA36057149,
o  informe propón un texto concreto a  engadir   ao  apartado 1.1  do artigo 3.2.2.  da
normativa:  “No  caso  de  que aparecesen  estruturas  arqueolóxicas  que,  a  xuízo  da
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural deban conservarse in situ, deberá descartarse ou

Páxina 1 de 6



modificarse o deseño do vial”.

A  continuación  nas  observacións  sobre  a  protección  ao  patrimonio  arqueolóxico
introdúcense unha serie de reflexións de índole paisaxístico, encamiñadas á protección
visual do castro en canto ao seu emprazamento e ás vistas do contorno urbano desde a
plataforma superior do monte.

Considérase axeitada a normativa arqueolóxica, aínda que non tanto a concepción da
zona vexetal e paisaxística  que se formula na ladeira oeste do monte, e que, a xuízo do
informe non se analiza suficientemente no que se refire á incidencia do sistema de raíces
sobre o xacemento, e do porte das especies sobre a conexión visual  coa plataforma
superior do monte. Proponse, neste aspecto, unhas modificacións nos artigos 3.7.8 e na
formulación das áreas de paisaxe.

b) Respecto ao patrimonio arquitectónico e etnográfico:

En relación coa incorporación de tres novas edificacións e dous hórreos ao Catálogo
propio do Plan Especial, e da actual  inexistencia no ámbito dun elemento catalogado
no PXOM, o informe fai unha recomendación verbo da necesidade de modificación do
catálogo do PXOM (catálogo de elementos etnográficos e cemiterios parroquiais), que
independentemente  da  súa  conveniencia  e  oportunidade  debe  ser  tratado  noutro
expediente.

Unha segunda observación, que se comparte plenamente polo equipo redactor,  refírese
á afección que os novos aliñamentos do PXOM producirá sobre os muros de cachotería
de carácter  rural  tradicional  da  beira leste  da rúa mestres  Goldar que  contribúen á
configuración tradicional  do contorno da zona monumental, e sobre a que se deben
establecer  medidas  en  canto  á  súa  preservación  da  mesma  maneira  que  a  dos
pavimentos tradicionais (se os houbera) e ao soterramento de instalacións e cableados.

A seguinte observación ten que ver co réxime e situación das edificacións existentes no
ámbito, aspecto este que xa foi tamén reclamado nalgunha das alegacións particulares
recibidas  no  período  de  información  pública.  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. O informe considera  necesario que o Plan  identifique os
elementos e construcións en situación de fóra de ordenación e incorpore determinacións
para adaptar os elementos desconformes (cubertas e fachadas) cara á recuperación do
contorno do monumento.

En canto á proposta sobre a parcela 1 (Aspanaex) o informe considera insuficiente a
proposta do Plan en canto a fragmentación volumétrica e a esixencia da elaboración
dun Estudo de integración paisaxística xunto co Proxecto básico que se redacte nesta
parcela  para garantir a integración na paisaxe das edificacións que se permiten, xa que
non se teñen en conta as afeccións sobre das edificacións sobre a igrexa e pazo de
Castrelos e as relacións visuais e físicas entre eles.

Finalmente o informe reflexiona sobre a incidencia na paisaxe do edificio da asociación
veciñal  implantado na beira da croa do monte, e que considera menos relevante que
outros que non se mencionan, aínda que por non estar situados no ámbito de traballo
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Concello de Vigo
Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento e Xestión

Nº EXP.: 13677/411
ASUNTO: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E 
ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA

deste plan, evidentemente non veñen ao caso.

O seguinte apartado final  do Informe relaciona as medidas protectoras e correctoras
concretas que se propoñen para subsanar o documento e que deberán incorporarse ao
documento e someterse a novo informe. Neste informe dos servizos técnicos e xurídicos
municipais expóñense, a continuación, e no mesmo orden que no informe da Consellería
de Cultura, o cumprimento de cada unha desas medidas e as medidas que se adoitaron
no documento corrixido para aprobación definitiva.

Medidas protectoras e correctoras:

1. O  ámbito  do  castro  encerrado  polas  “estruturas  castrexas”  (ladeira  occidental)

definidas no plano I-05, cando menos deberá cualificarse como subárea PP2 (agora PP3)
que non prevé a plantación de árbores.

Contestación: Efectúase a corrección proposta, superpoñendo o ámbito de plano I-05 e
pasando esta  zona  a  formar  parte  da  área  PP2  no plano  de  ordenación  P-01  de
ordenación. 

2. Deberá analizarse novamente a delimitación das subáreas de paisaxe PP2 e PP3, xa
que a súa normativa non semella coherente co seu grafado, formulando unha mancha
de vexetación arbustiva (PP2) no medio dun futuro bosque (PP3) e a media ladeira, sen
fundamento aparente.

Contestación:  Coa corrección efectuada no punto anterior e a ampliación da zona de
paisaxe PP2,  a  situación  de “illa“ desta zona destinada a  unha  vexetación arbustiva
rodeada dunha zona PP3 de vexetación arbórea podería acrecentarse. Por esta razón
proponse chegar coa zona PP2 ata o ámbito do trazado estimativo do vial intermedio e
á zona PP1. Ademais corríxese na Memoria xustificativa  e na Normativa tódolos artigos
que se ven afectados por esta decisión (superficies das áreas,...).

3. Deberá engadirse un novo apartado no artigo 3.7.8 da normativa: “4. Nesta subárea
non se  poderán  plantar  árbores  que alcancen unha altura que limite a perspectiva

visual desde a plataforma superior do monte“.
 
Contestación: Corrección efectuada, engádese o dito apartado.

4. No  artigo  2.2.2,  apartado  b)  da  normativa,  engadirase  a  seguinte   limitación  á
prohibición de cortar árbores autóctonas: “agás que afecten aos restos arqueolóxicos”.

Contestación: Corrección efectuada.
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5. No relativo á subárea PP3, no artigo 3.7.11 da normativa cómpre engadir: “Na PP3 as

árbores que se poidan plantar non ocultarán as vistas urbanas e as da ría de Vigo que se
observan desde o alto do monte, nin impedirán a conexión visual desde este punto coa
igrexa parroquial de Santa María de Castrelos e co pazo de Castrelos”.

Contestación : Corrección efectuada.

6. Engadirase no último parágrafo do apartado 1.1 do artigo 3.2.2 da normativa (no que

se  recolle a realización dunhas sondaxes previas  o  seguinte  texto:  ”No caso de que
aparecesen  estruturas  arqueolóxicas  que,  a  xuízo  da  Dirección  Xeral  do  Patrimonio
Cultural, se deban conservar in situ, deberá descartarse ou modificarse o deseño do vial”.

Contestación: Corrección efectuada.

7. Deberá  incorporarse  o  ao  contorno  protexido  da  necrópole  de  santa  María  de

Castrelos (GA36057014) a área constituída pola escola unitaria de Castrelos e as dúas
parcelas de uso residencial estremeiras.

Contestación: Corrección efectuada.

8.  Nas  fichas  achegadas  para  as  3  novas  edificacións  recollidas  no  catálogo  falta

incorporar as coordenadas UTM xunto co sistema de referencia empregado.  Tamén se
deberán  aclarar  as  obras  permitidas  xa  que  no  campo  “elementos  a  protexer”
propóñense  autorizables  obras  de  mantemento,  conservación,  recuperación  e
reestruturación,  mentres  que  no campo “obras  permitidas”  remítese  ao indicado na
normativa do PXOM para o seu nivel de protección.

Contestación: Corrección efectuada, engádense os epígrafes Coordenadas xeográficas
e Sistema referencia nas fichas dos novos elementos catalogados. En canto á aclaración
das obras permitidas resólvese indicando o réxime de obras permitidas só no apartado
Obras permitidas, eliminado as outras referencias ao respecto na ficha.

9. Deberanse manter e recuperar os muros tradicionais que delimitan o antigo camiño da
igrexa  de  Santa  María  de  Castrelos  e  considerar  a  necesidade  de  modificar  os
aliñamentos e ampliar a rúa que na proposta do plan se converte en peonil.

Contestación: A solución desta observación, que se considera moi atinada en relación
coa conservación do Patrimonio cultural, lévase a cabo do seguinte xeito:

- En primeiro lugar efectuouse recoñecemento e inventariado dos muros de cachotería
tradicional, de indubidable interese que se atopan todos eles no último tramo da Rúa
Mestres Goldar, que se materializa nun  Estudo dos muros tradicionais, que se incorpora
como  anexo  na  Memoria  Xustificativa.  Ademais    engádese  unha  nova  Ficha  de
elemento catalogado coa clave MM-04 “Muros tradicionais Mestres Goldar”.

-  En  segundo  lugar  optouse  por  manter  vixentes  as  aliñacións  propostas  polo  PXOM
(como non pode ser doutra maneira, dada a prevalencia das determinacións do PXOM
sobre o Plan Especial) de tal xeito que se deseña unha sección de vial neste tramo  que
mantendo as aliñacións  do PXOM, e a anchura total  de 10,50 m.  integra no espazo
público os muros catalogados na súa posición e configuración actual. 
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-Esta  proposta  reduce  a  sección  transitable  do  vial  a  7,80  metros  no  punto  máis
desfavorable, fronte a Escola Unitaria (confluencia de Mestres Goldar co pequeno vial
entre as parcelas 29 e 30), contribuíndo así  ao “atemperamento” do tráfico nese último
tramo duns 45 metros ata entrada da Praza da igrexa, perfectamente compatible coa
proposta de  tráfico restrinxido (que non peonalización   como se  dí  no  informe),  que
procura evitar o paso a través da Praza e no borde da ábside,  pero que permitirá o
acceso aos veciños e usuarios do cemiterio, e igrexa. Esta solución reflíctese nos planos
de ordenación e no propio Estudo dos muros tradicionais. A este obxectivo contribuirá
tamén unha pavimentación especial indiferenciada dos espazos de peóns e vehículos.

10. A definición da área de movemento das edificacións e das alturas e rasantes na zona

de  Ordenanza  MM.R.  deberase  establecer  a  partir  dun  estudo  de  visibilidade  das
perspectivas desde o pazo de Castrelos, establecendo unha cota de implantación que
garanta que as edificacións non se sitúen nesas perspectivas sobre a igrexa.

Contestación: Incorporouse na Memoria Xustificativa, un anexo 2 relativo concretamente
ao solicitado no informe da Dirección Xeral de patrimonio: ESTUDO DE VISIBILIDADE DESDE
O PAZO DE CASTRELOS (BIC) DA ÁREA DE ORDENACIÓN PROPOSTA NO ÁMBITO DO PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE  DA MINA.

No dito  estudo de visibilidade efectuase a comprobación e corrección das  cotas de
orixe e referencia e das cotas de cornixa, que figuraron na aprobación inicial, das áreas
de movemento das zonas de condominios na ordenanza R , cos obxectivos de que ditas
novas edificacións non sexan visibles desde os puntos principais de visibilidade desde os
Xardíns e o Pazo de Castrelos.

Os obxectivos visuais, trasladados á normativa particular do Plan Especial, son que toda
nova edificación  permita a visión do campanario da igrexa desde os dous principais de
visión desde o BIC. 
 
11.  O proxecto e o estudo de integración paisaxística das actuacións que desenvolvan
as determinacións establecidas no plan para a parcela 1 deberán someterse ao informe
da Consellería de Cultura requirido no artigo 32 da Lei  8/1995 considerando que estas

determinacións non garanten o cumprimento dos obxectivos sinalados no plan como
evidencia a obriga de incorporar o dito estudo de integración  paisaxística ao proxecto
básico para comprobalo, e para que se establezan as medidas correctoras atendendo á
importante afección sobre o patrimonio cultural por causa do volume,  ocupación, altura
e proximidade destas edificacións sobre o pazo e sobre o conxunto parroquial de Santa
María de Castrelos.

Contestación:  Incorporouse  a  esixencia  do  informe  da  Consellería  de  Cultura  no
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apartado 10 do artigo 3.6.3 na Normativa. 

12. Para o edificio sociocultural  existente deberán establecerse medidas protectoras e
correctoras particulares que melloren a súa integración e atenúen o impacto sobre a
paisaxe  e  o  territorio  circundante.  Así  mesmo,  seguindo  o  criterio  aplicado para  o
equipamento da  parcela  1,  a  partir  dun  estudo de visibilidade,  definirase  un  futuro
emprazamento para o equipamento, cunhas condicións volumétricas que garantan a
súa integración na paisaxe, recuperando a imaxe do monte desde o pazo e a igrexa de

Castrelos, na actualidade coroado por este edificio descontextualizado.

Contestación:  O Plan xa establecía unhas condicións para mitigar o  impacto visual  e
paisaxístico,  que  agora  se  consideran  só  a  curto  e  medio  prazo,  como  son  o
apantallamento con arborado e o tratamento das fachada. Agora se incorporan, como
solución a longo prazo, unhas condicións ás que se debe dar cumprimento no caso de
substitución da edificación existente, que contribúan á contención na ocupación e a súa
adecuación integración coa paisaxe.  

Vigo, febreiro de 2014
O equipo redactor

O ARQUITECTO MUNICIPAL,                                                                                       A ARQUITECTA MUNICIPAL  
XEFE DE DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO                                                    DA OFICINA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN
                                                                                                                         

Asdo.: Antonio Alonso Fernández                                                                                           Asdo.: Paula Martínez Vidal 

A TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN XERAL                                                                                      
DA OFICINA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN                                                        

Asdo.: Lorena López Rodríguez                                                                                  
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