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ESTUDO DE VISIBILIDADE  DESDE O PAZO DE CASTRELOS (BIC) DA ÁREA RESIDENCIAL E DA 

ORDENACIÓN PROPOSTA  NO ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO 

DO MONTE DA MINA 

 

1. INTRODUCIÓN 

Redáctase este estudio como complemento do Estudio Paisaxístico que figurou na documentación  

do PEP do Monte da Mina na fase de aprobación inicial, como elemento xustificativo das 

determinacións normativas sobre áreas de movemento das edificacións, rasantes e alturas  na zona 

de que se incorporan  ao Plan Especial. 

 

Vaia por diante, non obstante, que por non tratarse dun Proxecto que deba someterse a 

declaración de impacto ambiental , nin dun plan que deba someterse  avaliación ambiental 

estratéxica (declaración de innecesariedade  da CMATI, de 15/6/2012),  estritamente este 

documento  non precisa dun Estudio de Impacto e Integración Paisaxística, segundo o disposto no 

artigo 11 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, no seu apartado 1. 

 

Ao igual que o Estudo Paisaxístico recollido na Memoria Informativa (punto 5.5. sobre o Medio 

Perceptual), neste estudio de visibilidade, tómase como referente o documento da "Guía de 

estudos de impacto e integración paisaxística" elaborado pola Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Urbanismo, eo Instituto de Estudios Territoriais de Galicia , no ano 2.012. Nese senso 

cómpre considerar que no devandito punto 5.5. da Memoria Informativa levouse a cabo unha 

diagnose do estado actual da paisaxe: principais compoñentes, valores paisaxísticos, visibilidade e 

fraxilidade da paisaxe.  

 

Procédese agora a completar aquel estudo cunha análise de visibilidade, e do impacto previsto do 

proxecto sobre os elementos que configuran a paisaxe, así como a xustificación dos criterios e as 

medidas que se deban adoptar para acadar a integración paisaxística 

 

2. ANÁLISE DE VISIBILIDADE DO CONXUNTO EXISTENTE 

 

O obxecto primeiro deste Estudo é analizar a visibilidade e perspectivas do conxunto residencial  do 

Monte da Mina, desde o Pazo de Castrelos , ben declarado BIC o 25.02.1955. 

 

Para a realización desta análise partiuse da percepción paisaxística da área residencial existente e 

da posible proposta de ordenación do Plan  Especial do conxunto residencial desde o recinto do 
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BIC, identificando os puntos de observación, os inmobles visibles, os impactos detectados e as 

medidas correctoras a aplicar na normativa do Plan especial. 

 

Os criterios adoptados en canto á percepción visual, no tocante á interpretación dos aspectos 

fundamentais da relación entre o observador  e a percepción visual da paisaxe, como son a 

lonxitude e amplitude visual. 

 

Lonxitude visual: 

Consideráronse tres campos visuais (de modo similar ao término profundidade en fotografía), e tres 

distancias orientativas , respecto dos cais temos vistas máis curtas ou máis longas: 

 

·1º plano o plano anterior: en distancias ata 200 m. : nas que somos capaces de apreciar detalles 

·2º plano o plano medio o paisaje: en distancias entre 200m. e 500 m.: nas que non se aprecian 

detalles, pero sí elementos da paisaxe e a súa relación entre eles 

·3º plano o plano posterior o fondo escénico: Planos de máis de 500 m.  e 1 Km (a máxima lonxitude 

de vista establécese entre 1 e 2), nas que os elementos desdibúxanse, apreciándose 

principalmente as formas e o relevo 

 Os planos anteriore son á súa vez subdivisibles, podendo falarse dun plano posterior ou un plano 

medio lonxanxo ou  cercano. 

 

Amplitude de vista 

No caso concreto de estudio, considéranse unicamente dous  graos de amplitude de vista, como 

profundidade que alcanza a visión aos lados do eixo principal da paisaxe sen encontrar barreiras 

ou pantallas que pechen a visión lonxitudinalmente 

 - menos 200m  (vistas pechadas) 

 - máis de 200 m e menos de  1000 – 2000m (vistas abertas) 

 - vistas panorámicas 

 

2.1. VISIBILIDADE DO MONTE DA MINA  DESDE O PAZO E PARQUE DE CASTRELOS 

A cuestión da visibilidade do Monte das Mina desde non só o Parque de Castrelos,  senon desde 

numerosos puntos de observación de maior afluencia pública foi amplamente tratado na 

elaboración do documento do PEP Monte da Mina (punto 5.5. da Memoria informativa e Plano 

I.07). No plano informativo I 07 aportouse a percepción da paisaxe dende trece puntos de 

observación situados en vías de comunicación, áreas recreativas e de afluencia pública e núcleos 

de poboación parroquiais, delimitándose tres radios de afección de 500 metrsos, 1 Km e 1,5 km.. 

Entre estes sete puntos, o número 12 correspóndese coa percepción desde o Parque do Pazo de 

Castrelos. 
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Imaxe 1. Fragmento do Plano I.07 do PEP do Monte da Mina 

 

Sobre ese punto, na Memoria Informativa indícase: 

 

"Cabe resaltar que os únicos puntos de observación, fóra do ámbito do Plan Especial, dende onde 

se visualiza algunha das edificacións existentes no mesmo (exceptuando a Asociación Veciñal, o 

Pavillón Polideportivo e os vestiarios do Campo de fútbol de Castrelos), son o Xardín do Pazo Museo 

Quiñones de León (Vista dende os Xardíns do Pazo Museo Quiñones de León), e a parroquia de 

Matamá (Vistas 06, 07 e núcleo de Matamá), dado que dende o resto dos puntos de observación 

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

de gran porte do Parque de Castrelos e pola vexetación localizada no ámbito APR A-4-62 PAZO 

delimitado no Plan Xeral, noutros casos, pola vexetación existente no propio ámbito do Plan 

Especial ou polas edificacións localizadas na contorna, sen esquecer a propia topografía do 

ámbito e a súa contorna ". 

 

A percepción paisaxística concreta que se aportou nese documento é desde o principal  punto 

desde o que un observador situado nos xardíns do Pazo pode percibir o Monte da Mina, a igrexa e 

o cemiterio parroquial, as instalacións de Aspanaex, e o edificio socio-cultural do Cumio. 

 

Ese punto (rotulado coa letra A na imaxe seguinte), sitúase  no camiño central que continúa o 

xardín francés, e localízase nunha cota aproximada de 48,50 m. s.n.m  e constitúe unha fiestra entre 

zonas apantalladas polo arboredo. 
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 Imaxe 2 : Esquema de visuais dende o Pazo de Castrelos no punto 5.5. da Memoria Informativa do PEP do Monta 

da Mina 

 

Unha visión máis proxima precisaría saltar o murete e pisar o parterre de cespede, pero 

inmediatamente se ocultaría a visión pola proximidade do muro de contención e peche do pazo 

na rúa Corredoira  (imaxes....), que nesa zona ten unha altura  de en torno aos tres metros. 

   

 
Imaxes 3 e 4 : Vistas de primaveira e inverno dende o punto A, dos xardíns do Pazo de Castrelos 

 
Como se aprecia nas imaxes 2, 3 e 4 a visión das instalacións de Aspanaex  increméntase nas 

épocas de outono e inverno porque os árbores do borde son caducifolios, mentras que o edificio 

sociocultural apantállase polo porte do arborado. 
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Esta visión tense desde o camiño situado na zona non axardinada do recinto (zona de antiguo 

invernadoiro , pombal e pista de tenis), segundo a división zonal esquemática proposta que figura 

nos libros "Los Jardines de cerrados" COAG 1987 de José A. Martín Curty e "O Pazo de Castrelos 

unha aproximación arquitectónica", do mesmo autor. 

 

 

  

Imaxe 5:  Esquema do conxunto dos Xardíns do pazo de Castrelos segundo J.A.Martín Curty (op.cit,) 

 

Analizaremos a continuación as visuais desde distintos puntos do xardín francés e  desta zona non 

axardinads, xa que nin na rosaleda (situada a 1,80 m. por riba daquel) nin desde o xardín inglés 

situado 2,30 metros por baixo pódese apreciar a paisaxe do Monte da Mina, tanto pola diferencia 

de nivel, os muros de contención, e o apantallamento vexetal.   

 

Precisando máis, tal é  o obxecto deste estudo, podemos dicir que, ademáis dese punto e da visión 

xerla desde os xardíns, a outra visión do Monte da Mina significativa é desde os balcóns da 

Fachada Sur do Pazo, e dende a terraza da torres (punto B da imaxe 2 anterior). 

 

Por esta razón o estudio de visibilidade estrutúrase en dous apartados: A visibilidade dende os 

xardíns (puntos A), e a visibilidade dende o Pazo (puntos B). 
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Imaxe 6: Plano de situación e referencia  dos puntos de visibilidade do ámbito do PEP Monte da Mina  dende os 
Xardíns e o Pazo de Castrelos. 
 
En cor vermello, e coa letra A  puntos de orixe de visuais desde os xardíns. 
 
En cor laranxa, e coa letra B os puntos de orixe de visuais desde o Pazo (balcóns e Porta principal no patio 
dianteiro) 
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2.2. VISIBILIDADE  DO CONXUNTO EXISTENTE DENDE OS XARDÍNS: 

 
Dende cada un dos puntos rotulados coa letra A na imaxe 6 efectuouse unha comprobación das 

parcelas visibles e da súa situación en canto ao plano visual e amplitide da vista e o unha primeira 

impresión do impacto producido. 

O  COMENTARIO 

PARCELAS 
VISIBLES *( en 

negrita  as 
interiores  ao 

ámbito do PE) 

PLANO VISUAL AMPLITUDE IMPACTO 

Vivendas 
Camiño 

Corredoura  37 
e 33-31 

 

1er plano 
(90 m.) 

(150 m.) 
 

Pechada  
(20 m.) 

Severo, semioculto tras 
arbolado  do propio 

xardín (araucaria) 

- Plano medio - - 
A-1 

 

Ángulo  noroeste 
de entrada ao 
xardín francés , 
xunto ao sebe 
recortado de 

aligustre 

P-72  AA VV Fondo 
(520 m.) 

Puntual Leve 

Vivenda 
Camiño 

Corredoura  37 
 

1er plano 
 (86 m.) 

Pechada (<20 m. 
semioculto) 

Medio 

P-7 
P-14 
P-43 

Plano medio 
(330 m.) 

Pechada ( 40 m) Leve 
A-2 

 

1º Camiño do 
xardin francés, 

entre o labirinto e o 
resto de sebe de 

aligustre 

P-72 AA VV Fondo 
 (505 m.) 

Puntual Leve 

VivendaCamiñ
o Corredoura  

33 e 45 
 

1er plano 
(110 m.) 

 
Pechada ( 40 m.) Medio 

P-2 
Campanario 

 

Plano medio 
(290 m.) 

 
 

Pechada (50 m.) Positivo A-3 

 

Parte central do 
xardín francés , 
xunto rotonda 

central 

P-72 AAVV Fondo 
(490 m.) 

Puntual Leve 

Vivenda de  
Corredoura nº 

33-31 

1er plano 
 (100 m.) 

Pechada ( 60 m.) 
Severo (posición 

dominante) 

 
 
- 
 

Plano medio - - 

A-4 

 

Parte central do 
xardín francés  

cara  á rosaleda 

P-72 AAVV Fondo 
(470 m.) 

Pechada 
Medio ( lonxitude edificio 

e posición dominante) 

Vivenda de  
Corredoura nº 

47 

1er plano 
 (110 m.) 

Pechada (20 m.) 
Severo ( Construcción 

moderna) 

P-2 Igrexa 
P-1 Aspanex 

Plano Medio 
(267 m., 
210 m.) 

Pechada (70 m.) Medio A-5 

 

Caminiño de 
subida dende o 

xardín francés ata 
o final da Rosaleda 

P-72 AAVV Fondo 
( 450 m.) 

Moi puntual  Mínimo ( semi cuberto) 
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Vivenda de  
Corredoura nº 

47 

1er plano 
 (100 m) 

Pechada (20 m.) 
Severo ( Construcción 

moderna) 

 
 
- 
 

Plano medio - - 

A-6 

 

Pérgola no camiño 
de subida dende o 
xardín francés ao 
final da  Rosaleda 

- Fondo - - 

Vivenda de 
Corredoura nº 

47 

1er plano  
( 70 m.) 

Aberta ( 130 m.) 
Severo ( Construcción 
moderna en posición 

dominante) 

P-1 Aspanaex 
 

2º Plano, Plano 
medio ( 160 

m.) 
Aberta ( 130 m.) 

Severo ( gran volume cor 
blanco) A-7 

 
 

 

Parte central do 
camiño central  da 
primeira  pradeira 

da zona non 
axardinada 

P-72 AA VV Fondo (410 m.) 
Pechada 
 ( 120 m.) 

Medio ( Volumen liñal 
demasiado longo para 

construcción na 
cumieira) 

Vivenda de 
Corredoura nº 

47 
 

1er plano  
(57 m.) 

Pechada  
( 30 m.) 

Severo ( Construcción 
moderna en posición 

dominante) 

P-14 
 

2º Plano 
 (230 m.) 

Pechada  
(15 m.) 

Mínimo ( entre arbolado) 
A-8 

 
 

 

No camiño central 
da parte non 

axardinada, frente 
á balaustrada da 

casa de 
Concepción 

Arenal , na sua 
ubicación do ano 

2.000 

P-72 AAVV Fondo  
( 395 m.) 

Pechada ( 50 m.) 
Medio ( semiocuto por 

arbolado Parque) 

P-1 Aspanaex 
 

1er plano (130 
m.)  

Pechada 
 (100 m.) 

Severo 

P-2 Igrexa 
P-18 Cemiterio 

 

2º Plano ( 220 
m) 

Pechada 
 ( 30 m.) 

Positivo ( Referencia 
Parroquia) 

A-9 

 

No camiño central 
no segunda 

pradeira da zona 
non axardinada 

P-72 AAVV Fondo 
 ( 385 m.) 

Puntual 
 

Mínimo ( entre arbolado) 

P-1 Aspanaex 
P-72 AAVV 

1er plano 
 (120 m.) 

Pechada Severo ( entre arboles) 

- 2º Plano - - 
A-10 

 

No límite da 
segunda pradeira 

na zona non 
axardinada 

P-72 AAVV Fondo 
 ( 385 m.) 

Pechada  
( 40 m.) 

 
Medio ( entre arbolado) 

 
- 

1er plano - - 

- 2º Plano - - 
A-11 

 

No segundo 
camiño polo borde  
oeste da zona non 

axardinado, na 
zona do pombeiro 

P-72 AAVV Fondo 
(540 m. 

Pechada  
( 40 m.) 

 
Medio ( entre arbolado 

A-12  da pista de tenis - 1er plano  - - 
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P-1 Aspanaex 
P-2 Igrexa 

2º Plano ( 240-
350 m.) 

Pechada ( 20 m.) 
Mínimo ( Visión entre 

arbolado) 
 

 

 

 
- 
 
 

Fondo - - 

- 1er plano - Muro 

- 2º Plano - - 
A-13 

 

Na zona do pista 
de tenis xunto ao 

muro de 
contención do 

nivel da pradeira 

P-72 AAVV Fondo  
( 420 m.) 

Puntual 
Mínimo ( entre arbolado, 
asomando sobe muro) 

P-1 Aspanaex 
 

1er plano ( 100 
m.) 

Pechada (50 m.) Medio ( entre arbolado) 

P-2 Igrexa 
P-3 Torre 

P-7 

2º Plano ( 200 
m.) 

Pechada (30 m.) 
Mínimo ( semioculto por 
primer pano e arbolado) 

Positivo (Campanario) 
A-14 

 

No denominado 
“Xardín Sensorial”, 
na antigua zona 
de invernadeiros 

- Fondo - - 

P-1 Aspanaex 
1er plano  (95 

m.) 
 

Pechada 
Medio ( entre arboredo 

do Parque) 

P-2 Igrexa 
P-3 Torre 

P-7 

2º Plano corto( 
190 m.) 

Pechada (60 m.= 
Positivo ( Conxunto 

tradicional) 
A-15 

 

No camiño central 
da segunda 
pradeira , en 

perpendicular ao 
Camiño de 
Corredoura 

- Fondo - - 

B-4 

 

Vista dende a 
porta do recinto 

do pazo 
P-72 AAVV Fondo (560 m.) aberta 

Negativo ( superponse 
por enriba da cuberta, 

na zona da capela) 

Táboaa 1 : Análise das visuais do conxunto existente no ámbito dende os xardíns ( puntos A), e dende o acceso 

ao Pazo ( punto B-4) 

 

O ámbito do Plan Especial é máis visible desde a zona non axardinada que desde o xardín francés, 

onde se aprecia nun plano medio dende algún punto. A igrexa, e o seu campanario, como 

referencia da parroquia é visible dende a metade do xardín francés xeralmente no camiño do 

oeste, límite co desnivel do xardín inglés (puntos A-3 e A-5), e desde o final da zona non 

axardinada, zonas da pista de tenis e do xardín sensorial (puntos A-14 e A-15). 
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O punto crítico da visibilidade desde os xardíns (que debe servir de base para a análise de impacto 

da ordenación) é o denominado A no esquema inicial, e no punto A-9 no cadro anterior, está 

situado no camiño central no segunda pradeira da zona non axardinada. Localizado na cota  

+48,30 considérase cun observador normal situaría su punto de vista estaría na cota +50. 

 

Dende o xardín son máis visbles, por situarse nun plano anterior que o ámbito do Plan Especial, as 

parcelas edificadas no borde da Rúa Corredoura as números 33-31 cun especial impacto 

volumétrico, ou as parcelas dos número 45 e 47 de recente construcción, de deseño moderno pero 

que se sitúan nunha relación de proximidade e dominancia sobre o xardín que potencian o seu 

impacto.  

 

As viviendas unifamiliares do conxunto residencial do Monte da Mina que poden chegar a a 

apreciarse independentemente desde os xardíns (Puntos A-) son as das parcelas P-7, P-14, P-43, 

todas elas pertencentes non só á zona de ordenanza R senton tamén áo Conxunto histórico.  

Igualmente son visibles as parcelas P-2 (Igrexa, co seu campanario como fito referencial), P-3 Torre 

da Casa rectoral e P-18 cemiterio, integrantes do propio Conxunto monumental. 

 

A parcela de Aspanaex comeza a apreciarse dende o camiño final sur do xardín francés e primeira 

pradeira da zona non axardinada (puntos A-5, A-8, A-9 ou A-14) e supón un impacto importante, 

agás nas zonas onde queda apantallado por elementos construtivos (muros de peche e 

contención, fachada de Concepción Arenal, pérgola, ou arborado propio do Parque ou do Monte 

da Mina). 

 

O edificio da Asociación de Veciños (P-72) apréciase sempre nun plano de fondo dende a entrada 

dos xardíns e do propio recinto do Pazo, agás situacións puntuais de ocultamentos por arborado ou 

elementos construtivos). 

 

O seu impacto paisaxístico é limitado, e non tanto pola súa situación no cumio, senon pola 

lonxitude excesiva e apantallamento que produce nunha situación dominante. Este impacto 

acrecentouse nos ultimos tempos dende que se talaron as masas arbóreas de eucalipto que se 

situaban a media ladeira, como pode apreciarse nas imaxes da Memoria informativa. 

 

2.3. A VISIBILIDADE DO CONXUNTO EXISTENTE  DENDE O PAZO: 

 

Os puntos de visión dende o inmoble do Pazo rotúlanse coa letra B no plano da imaxe 6 anterior, e 

correspóndense con visuais desde os balcóns da fachada sur dos pisos primeiro e segundo, e desde 

a torre, ademais do  punto de vista na propia entrada do recinto do Pazo desde o Norte (Punto B-

4), xa analisado no apartado anterior. 
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Imaxe 7 : Fachada  sur do Pazo /Punto B Torre 

 

 
Imaxe 8 : Fachada  sur do Pazo / Punto B: Balcóns 

 

Desde os balcóns da fachada o ámbito do Plan Especial do Monte da Mina obsérvase nun plano 

de fondo, por detrás dun primeiro plano dos propios xardíns, o muro delimitador e propio arborado 

de borde, e un plano intermedio por el que asoman vivendas do grupo da Rúa Corredoura. O 

conxunto da Igrexa de Castrelos obsérvase a uns 300 metros de distancia co campanario da igrexa 

como elemento singular. No cumio do Monte apréciase en situación dominante, pero semioculto 

polo arboredo, o edificio sociocultural da Asociación de Veciños de Castrelos. 
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Imaxe 9 : Vista desde  balcón 

 

Desde a terraza da torre (lugar de acceso público pero restrinxido) a perspectiva visual é aberta en 

360º á redonda. Destaca, en sentido Norte Sur a visión dos  xardíns, co xardín francés no primeiro 

plano, e un fondo escénico coa Ria de Vigo e as Illas Cíes. En sentido cara ao Sudeste  a paisaxe 

fúndese cun medio plano do grupo de vivendas da Rúa Corredouro (especialmente destacable o 

volume das vivendas de Corredoura 41 e 43, e as números 37, 39  e 47).  

 

 
Imaxe 10 : Vista desde terraza da torre central 

 

Para efectuar unha análise máis polo miudo desta visión dende o Pazo, utilizouse a seguinte 

ampliación mediante zoom no que se poden identificar os elementos visibles desde este punto. Esta 

visión, que figura na imaxe seguinte, hai que salientar que non é a real que percibe un observador, 

senon que está ampliada por medios artificiais so único obxecto de facilitar a lectura e 

identificación. 

 



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 – ANEXO 2 - Páxina   13 de 25 

Ademáis elaborouse unha táboa identificativa que permite comprobar a visibilidade das parcelas 

do Plan Especial desde a Torre, e a súa posición relativa en canto a distancia, cota de altura e 

condicións de ocultación e visibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 – ANEXO 2 - Páxina   14 de 25 

Imaxe 11: Vista desde  torre central  tomada con teleobxectivo: identificación de edificacións 

PARCEL
A DO 
PEP 

MONTE 
DA 

MINA 

COTA DE 
REFERENCIA 

COTA DE 
COROACIO

N 

DISTANCIA OCULTA A 
CAMPANARIO 

/IGREXA 

COMENTARIO 

P-8 73-74 80 273 NON  

P-7 74-77 83 285 NON COLOR  TELLA VOLUME A UN AUGA 

P-11 77-80 84 290 NON NON 

P-1 65 A 75 73 A 86 292 NON EDIFICIOS DE ASPANAEX 

P-3 75-76 85 295 SI TORRE DA CASA RECTORAL FORMA CONXUNTO / ENGADIDO IMPACTO 

P-13 79-80 86 308 NON COLOR AMARELO / BUFARDAS   

P-14 78-80 86 309 NON  

P-40  70-76 85 360 NON EDIFICIO DO BAR CON MANSARDA COR AMARELO 

P-21 80-82 88 366 NON C. MESTRES GOLDAR / COMPITE CON IGREXA 

P-22 80-81 87 381 NON C. MESTRES GOLDAR / COMPITE CON IGREXA 

P-44 75 85 384 NON ESCOLA UNITARIA/ MESTRES GOLDAR / CONTINUIDADE -ZÓCOLO 

P-45 71-74 83 395 NON EXCESIVA LONXITUDE (16 M.) 

P-25 93-94 100 426 NON* *VIVENDA EN CAMIÑO DA XIÑA, APRÉCIASE POR DETRAS E ENCIMA DA IGREXA 

P-33 88-93 96 436 NON* *VIVENDA  EN CAMIÑO DA XIÑA, APRÉCIASE POR DETRAS E ENCIMA DA IGREXA/ 
LONXITUDE EXCESIVA IMPACTO VOLUME 

P-72 135 150 495 NON EDIFICIO ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SITUADO NO PLANO DE FONDO EN COROACIÓN DO 
MONTE/ SEMIOCULTO POLO ARBORADO PRESENTA UN EXCESIVO APANTALLAMENTO POLA 

LONXITUDE EXCESIVA 

Táboa 2: Análise das visuais do conxunto existente no ámbito dende  a terraza da torre  (puntos B-1,B-2 e B-3).  
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Como no caso da visión dos xardíns débese salientar que o maior impacto paisaxístico nas visións 

desde o Pazo o producen as vivendas da Rúa Corredoura. Especialmente significativo resulta o 

volume conxunto das vivendas dos números 31-33 que se funden nun solo volume pola súa 

similitude e proximidade. 

 

O punto crítico que debe considerarse é o grafiado co punto B na imaxe primeira, situado na 

terraza da torre do pazo, que considerando que os xardíns sitúanse na cota +40 s.n.m., e a terraza 

da cota sitúase no nivel + 54,00 s.n.m.,  o punto de vista  situaríase na cota + 55,70 m. 

 

Dentro do  ámbito do Plan Especial cabería establecer tres subzonas, en función coa súa relación 

co “fito” parroquial do campanario da Igrexa e o cemiterio (ao que poderíamos  engadir o propio 

ediificio socio cultural do cumio do monte): 

 

a) Zona do Conxunto residencial tradicional (parcelas P-11,P-13,P-14, P-7 e P-8), a distancias entre os 

270 e os 300 m,  apréciase por diante da igrexa e configúrase como unha agrupación a modo de 

“aldea” que rodea o conxunto parroquial, no que siñálanse negativamente algunha das vivendas 

polo seus cores  amarelos ou tellas e polas fiestras triangulares e bufardas.  

 

b) Zona da Rúa Mestres Goldar (Parcelas P-21, P-22, P-1, P-40, P-44 , P-45), a unha distancia entre os 

360 m. E os 400 m , e que ten unha apariencia dunha agrupación liñal ao longo do camiño, situado 

á dereita da igrexa. As vivendas illadas da marxe leste (como as P-21 e P-22 poderian chegar a 

competir en altura co campanario da igrexa ). O edificio más alto de ASPANAEX (Parcela P-1), con 

frente a Mestres Goldar sobresae pola súa mansarda e maior fondo que os colindantes. O edificio 

do Bar , igualmente impacta pola súa masarda e o seu cor amarelo chirriante. A vivenda unifamiliar 

da parcela P-45  sobresae pola súa excesiva lonxitude. 

 

c) Agrupación de vivendas do camiño da Xiña. Actualmente o constitúen as parcelas P-25 e P-33. 

Situadas a distancia de entre 425 e 435 m aprécianse levemente como fondo, por detrás da igrexa. 

Deberían plantexarse medidas para recortar a visión do campanario dende o Pazo sobre un fondo 

máis neutro. 

 

CONCLUSIÓNS/DIAGNÓSTICO DO ESTUDIO DE VISUAIS  DO CONXUNTO EXISTENTE: 

 

As edificacións existentes no ámbito dop Plan Especial do monte da Mina son visibles dende os 

xardíns e dende o Pazo de Castrelos. 
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Imaxes 12 e 13: Esquemas  gráficos das dúas principais visuais do ámbito dende os xardíns e o pazo 

 

A visibilidade do conxunto residencial do ámbito do Plan Especial de Protección do Monte da Mina 

é posible desde unha zona do xardín francés e da zona non axardinada  a unha certa distancia do 

muro delimitador da rúa Corredoura, xa que este elemento constitúese nuha barreira visual pola 

diferenza de cota topográfica existente. Por esta razón o conxunto non é visible nin desde a 

rosaleda nin dende o xardín inglés. 

 

Desde as zonas do xardín con visibilidade, o conxunto residencial pode apreciarse sempre en 

segundo plano ou no plano de fondo , respeito dun primeiro plano ocupado polos propios xardíns, 

elementos de arboredo, muro , e as vivendas unifamiliares construidas con frente á Rúa Corredoura 

(inmobles de Rúa Corredoura 21-23, 39 ou 47). 

 

O arboredo do borde do Xardín, e da Rúa Corredoura, onde se conserva,apantalla a vista do 

Monte da Mina, agás na “fiestra” que se abre en perpendicular ao ámbito na mitade da zona non 

axardinada (puntos A-9, A-10 ou A-15) do estudo. Nese punto, e principalmente no inverno, 

apréciase nun primeiro plano o céspede, o muro e a parcela de Aspanaex,  nun plano medio a 

Igrexia e o cemiterio, e no fondo o edificio da Asociación de veciños. 

 

Desde os balcóns e a Torre do Pazo, o conxunto do Monte da Mina apréciase sempre nun segundo 

plano, ou plano de fondo,  respeito dun primeir plano dos xardíns, o muro, e vivendas da Rúa 

Corredoura. 

 

Neses puntos apréciase o fito da igrexa rodeado pola agrupación residencial, e os  dous volumes 

máis prominentes de Aspanaex e do edificio socio-cultural da Asociación de veciños. 

 

Como elementos disconformes  polas vistas dende o BIC  deben considerarse os seguintes: 

P-1,P-7, P-13, P-14,P-25, P-33, P-40, P-44, P-45, P-72 
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Ademais dos descritos anteriormente, existen outros elementos que se consideran en xeral, 

desconformes coa ordenación proposta. Todos estes elementos se reflicten no plano de 

información P.I.11 e nesta táboa: 

PARCELA IMPACTO MEDIDAS CORRECTORAS (*) 

P-1 (Aspanaex) VOLUMEN  UNITARIO E ALTURA EXCESIVA  -Nova ordenación escalonada 
-Fragmentación volumétrica 

-Apantallamento con arborado 
-Cubertas vexetais 

-Informe da Comisión Provincial de Patrimonio 

P-4 MATERIAL CUBERTA - Utilización de materiais tradicionais 

P-5 MATERIAL CUBERTA - Utilización de materiais tradicionais 

P-7 COR DE FACHADA   -Utilización d emateriais tradicionais  
-Informe da Comisión Provincial de Patrimonio 

P-13 COR DE FACHADA 
BUFARDAS DE CUBERTA 

-Utilización de materiais tradicionais 
-Remodelación de cubertas 

--Informe da Comisión Provincial de Patrimonio 

P-14 COR DE FACHADA 
VOLUME DE CUBERTA 

-Utilización de materiais tradicionais  
-Informe da Comisión Provincial de Patrimonio 

P-20 CUBERTO OU APARCADOIRO NO ACCESO Á 
PARCELA 

- Eliminación da cuberta 

P-25 COTA DE REFERENCIA POR ENRRIBA DA IGREXA -Utilización de materiais tradicionais  
-Apantallamento arborado cara ao Norte 

P-29 PECHE -Utilización de materiais tradicionais  
 

P-30 MURO CONTENCIÓN DE FORMIGÓN  
BUFARDAS DE CUBERTA 

-Utilización de materiais tradicionais  
- Remodelación de cubertas 

P-33  ALTURA MÁXIMA 
EXCESIVA LONXITUDE 

-Non poderá sobrepasar a altura do art. 3.3.7.1  
-Fragmentación volumétrica 

-Apantallamento arborado cara ao Norte 

P-39 MURO DE CONTECION DE FORMIGÓN 
FRAGMENTACIÓN VOLUMES E CUBERTAS 

-Utilización de materiais tradicionais  
- Remodelación de volumes e cubertas 

P-40 (BAR) BUFARDA DE CUBERTA 
COR DE FACHADA RECHAMENTE 

-Utilización de materiais tradicionais 
-Remodelación de cubertas 

P-44 (ESCOLA) FACHADA TRASEIRA DISCONFORME -Informe da Comisión Provincial de Patrimonio 

P-45 LONXITUDE EXCESIVA 
BUFARDAS DE CUBERTA 

-Fragmentación volumétrica 
-Remodelación de cubertas 

P-68 (BANCADA 
CAMPO FÚTBOL) 

MATERIAIS  - Utilización de materiais tradicionais 

P-72 
(AA VV) 

VOLUME EXCESIVO 
LONXITUDE EXCESIVA 

SITUACIÓN DOMINANTE 
CORES DE FACHADA 

-Nova ordenación con área de movemento 
-Rebaixar a cota de referencia e altura 

-Apantallamento arborado permitindo vistas 
-Estudio de Impacto Paisaxístico 

(*) Estas medidas correctoras esixiranse nos casos de propostas de obras de nova edificación sobre 

ditas parcelas nas condicións que especifiquen as ordenanzas particulares. 

 

3. IMPACTO DA PROPOSTA DE ORDENACION SOBRE OS ELEMENTOS DA PAISAXE 

 

De igual xeito que para o conxunto existente, en relación coa proposta  de ordenación  efectúase 

unha análise de viabilidade  desde os xardíns (punto A), e desde o Pazo (punto B). Para efectuar 
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dito estudo utilízanse cotas aproximadas obtidas a partires das cotas de nivel da cartografía oficial 

do Concello con estimación das alturas por número de plantas. 

 

3.1. VISIBILIDADE DA PROPOSTA DESDE OS XARDÍNS: 

 

O punto crítico da visibilidade desde os xardíns serve de base para a análise de impacto da 

ordenación é o denominado A no esquema inicial, está situado no camiño central no segunda 

pradeira da zona non axardinada. Localizado na cota  + 48,30 considérase cun observador normal 

situaría su punto de vista estaría na cota +50, a unha distancia de 44 metros do muro de peche dos 

xardíns no límite coa Rúa Corredoura. 

 

Desde dito punto (A) o raio visual da visión do campanario da Igrexa  forma un ángulo de 

aproximadamente  10º,  e en relación coa proposta podemos distinguir dous ángulos da 

visibilidade: Un cara ao Norte da parcela (A1), onde o obxectivo da proposta de ordenación da 

pacela P-1 de Aspanaex, permite a visión da espadaña da igrexa, e o outro cara a metade sur 

onde a propia ordenación da parcela P-1 apantalla a edificación da Rúa Mestres Goldar. Non 

obstante ambas visuais dede este punto sempre estarán filtradas pola pantalla abolada prevista 

nas franxas de protección. 

 

Imaxe 12: Plano en planta de visuales dende o Punto A (Xardíns), con identificación de edificacións da táboa nº 

3 seguinte 
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Imaxe 13: Plano en sección de visuais dende o Punto A (Xardíns): na parte superior visual A1 pola subparcela 

norte da zona de ordenanza AP, e na sección inferior : visual A2 pola subparcela sur  da zona de ordenazna AP 

(parcela de Aspanaex). 

Para a comprobación do cálculo das alturas de cornixa previstas na ordenanza AP e nas área de 

condominios, efectúase o seguinte análise. 

PUNTO COTA DIFERENCIA DISTANCIA PENDENTE ANGULO 

1. A 50 0    

2.CUMBREIRA IGREXA 86 36 215 16,74% 9,50 º 

3.CAMPANARIO IGREXA 90 40 215 18,60% 10,53º 

4.CORNIXA TORRE CASA PARROQUIAL 86 36 215 16,74% 9,50º 

5. Cota mínima de  cornixa subparcela norte AP 56,8 6,8 62 10,96% 6,26º 

6.Cota máxima de cornixa  subparcela norte AP 75 25 145 17,24% 9,78º 

7.Cota mínima  de cornixa subparcela sur AP 64,7 14,7 62 23,71% 13,38º 

8.Cota máxima  cornixa subparcela sur  AP 75 25 165 15,15% 8,61º 

9. Cota cumbreiras edificacións Mestre Goldar oeste -
Cornixa (parcelas P- 1, P-40, P-44) 85 35 204 17,15% 9,73º 

10. Cota cumbreiras edificacións Mestre Goldar leste  

(parcelas P- 20,P-22) 
88 38 245 15,51% 8,81º 

11. Cota mínima Condominio C1 89 39 253 15,41% 8,76º 

12. Cota máxima Condominio C1 93 43 277 15,51% 8,82º 

13.Cota cumbreiras edificacións  Mestres Goldar 

oeste -sur ( parcelas P-44-escola e p-45) 
85 35 220 15,90 % 9,03º 

14.Cota cumbreiras edificacións  Mestres Goldar leste 

-sur ( parcelas P-30,P-31,P-32,P-35) 
90 40 247 16,19% 9,20ª 

15.Cota mínima Condominio C2 89,50 39,50 273 14,46% 8,23º 

16.Cota máxima Condominio C2 95 45 304 14,80% 8,42º 

17.Cota mínima Condominio C3 89,50 39,50 271 14,57% 8,29º 

18. Cota máxima Condominio C3 93 43 302 14,23% 8,10º 

Táboa  3: Comprobación e axuste das cotas máximas de cornixa das áreas de ordenación propostas no Plan 

Especial, a partires da visuais  dende o punto A (Xardíns)  
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3.2. VISIBILIDADE E PROPOSTA DE ORDENACIÓN DESDE O PAZO  

 

O punto desde o que se efectúa o estudo é o grafiado co punto B na imaxe primeira, situado na 

terraza da torre do pazo, que considerando que os xardíns sitúanse na cota +40 s.n.m., e a terraza 

da cota sitúase no nivel + 54,00 s.n.m.,  o punto de vista  situaríase na cota + 55,70 m. 

Imaxe 14: Plano en planta de visuales dende o Punto B (Torre do Pazo), con identificación de edificacións da 

táboa nº 4. 

 

Imaxe 14: Plano en sección de visual B1 dende o Punto B (Torre), que pasando por Torre parroquial e igrexa  

oculta  a área de movemento da edificación do condominio C1. 
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Imaxe 14: Plano en sección de visual B4 dende o Punto B (Torre), que pasando por  edificacións das parcelas P-

12 e P-14 ocultan  a área de movemento da edificación do condominio C3. 

 

Igualmente efectuouse a comprobación do cálculo das alturas de cornixa previstas na ordenanza 

AP e nas área de condominios, desde este punto, axustándoas námbalas dúas táboas para 

garantir o ocultamento dos novos volumes. 

 

PUNTO COTA DIFERENCIA DISTANCIA PENDENTE ANGULO Comentario 

1.B 55,70      

2.CUMBREIRA IGREXA 86 30,30 334 9,07% 5,18º Ocultan parte de cota máxima 

condomino C1 

3.CAMPANARIO IGREXA 90 34,30 326 10,52% 6º  

4.TORRE  CASA REITORAL 86 30,30 310 9,78 5,58º  

5.COTA MÁXIMA  CONDOMINIO C1 

-En zona oculta por  7. 

93 36,30 403 

430 

9,00% 

8,44 % 

5,14º 

4,83º 
 

6.COTA MINIMA CONDOMINIO C1 89 33,30 395 8,43% 4,81º  

7. Cota cumbreiras edificacións Mestre 

Goldar leste  (parcelas P- 20,P-22) 

88 32,30 381 8,47% 4,85º Ocultan cota mínima e parte da 

máxima do condominio C1 

8.COTA MÁXIMA  CONDOMINIO C2 95 39,30 464 8,47% 4,85ª  

9.COTA MINIMA CONDOMINIO C2 89,50 33,80 445 7,59% 4,34º  

10.Cota cumbreiras edificacións Mestre 

Goldar leste- sur (parcelas P-30, P-31, P-

32, P-35 

90 30,38 420 8,16% 4,66º Ocultan cota mínima condominio 

C2 

11.Cota cumbreira edificio Aspanaex 

Mestres Goldar 

86 30,3 348 8,70% 4,97º Oculta cota mínima de Condominio 

C2 

12. Cota cumbreiras vivendas P-12 e P-

14 

86 30,3 308 9,83% 5,61º Ocultan cota mínima e máxina 

condominio C3 

13.COTA MÁXIMA  CONDOMINIO C3 

93 37,30 

381 

9,79 % 

5,59º  

14.COTA MINIMA CONDOMINIO C3 89,50 33,,80 345 9,78 % 5,59º  

Táboa  4: Comprobación e axuste das cotas máximas de cornixa das áreas de ordenación propostas no Plan 

Especial, a partires da visuais  dende o punto B (Torres)  
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4. DESCRICIÓN DA PROPOSTA E MEDIDAS ADOUTADAS PARA INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 

 

4.1. OBXECTIVOS DE CALIDADE PAISAXISTICA: 

 

Na proposta de ordenación deste Plan Especial de protección tivéronse en conta os seguinte 

sobxectivos de calidade paisaxística, previstos no Plan Xeral: 

 

-Minimizar o impacto paisaxistico da ordenación dende o BIC do Parque de Castrelos 

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

relación visual e peonil entre o Parque Quiñones de León e os elementos de interese situados no 

ámbito, entre os que destaca a Igrexa de Santa María de Castrelos. 

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

cultural. 
 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DA PROPOSTA DE ORDENACIÓN: 

 
Imaxe 15: Plano de imaxe final da ordenación proposta. 
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4.3. ESTRATEXIAS E MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAXISTICA: 

 
-a. Naturalización controlada das abas de monte con vexetación autóctona de distintas alturas 

para non impedir vistas. 

 

-b. Ocultación mediante pantalla de arbolado edificación de equipamento asistencial de 

ASPANAEX, e mediante arboredo liñal  en suboida do Camiño da  Faldriqueira e como fondo do 

Cemiterio para ocultación de edificacións no camiño da Xiña a cotas superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-c Fusión mediante disolución na paisaxe de edificación de pequeno volume e fragmentada, en 

zona residencial e en parcela de ASPANAEX. 

 

 

 

 

 

 

-d. Mimetización mediante o empleo de materiais tradicionais, pedra e tella, na construcción 

 

-e. Singularización: entendendo o campanario da igrexa e a edificación no cumio como elementos 

singulares de referencia parroquial- 

 

4.4. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS: 
 
De entre as alternativas posibles desecháronse as seguintes: 

 

a) Naturalización completa do ámbito: 

Inviable: O Monte da Mina é un monte antropizado dende tempos castrexos. A aldea foise 

configurando  coma unha aldea en torno a un centro parroquial e crecendo liñalmente ao longo 
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do camiño da igrexa, hoxe Rua Mestres Goldar.Trátase de materializar as posibilidades de 

ordenación outorgadas polo Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente. 

 

b) Urbanización e integral do ámbito e utilización da Ordenanza transitoria prevista no PXOM  

(Ordenanza 10-2 de edificación exterior). 

 
4.5. DESCRICIÓN DA PROPOSTA: 

 

Dentro da ordenación distínguense 6 zonas de ordenanza particular que se solapan entre sí 

podendo unha parcela pertenecer a varias zonas de ordenaza simultáneamente. 

 

Na zona NC do núcleo central parroquial proponse: 

- O mantemento da edificación, os usos eo volume xa consolidada sen posibilidade de 

ampliacións (art.3.1.3). 

- A utilización de materiais tradicionais , e acabados en pedra e tella, prohibíndose os 

cores e texturas que alteren o conxunto (art. 3.1.3.5.). 

- A protección dos elementos catalogados, con ampliación do Catálogo , segundo a 

lexislación do Patrimonio (art.3.1.3.1, 3.1.3.2.). 

- O sometemento de calquera obra nesta zona a informe da Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia (art. 3.1.3.6.). 

- A limitación do tráfico de vehículos pasante, e o tratamento dos espazos libres 

segundo criterios de intervención con mantemento dos muros tradicionais e 

pavimentos pétreos , e proxecto que se someterá a informe da Xunta de Galicia (art. 

3.1.3.4.).  

- O soterramento e eliminación de liñas de tendido eléctrico  existentes. 

 

Na zona PA de protección arqueolóxica: 

-  A delimitación de catro áreas de cautela arqueolóxica e a definición dunhas 

 normas de protección específica con control da Unidade de arqueoloxía

 municipal e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

-  A introducción na normativa particular de cláusulas que condicionen ou mesmo 

 obriguen a unha modificación da ordenación proposta  impidan, no caso de a

 parecer novas estructuras arqueolóxicas que se deberan conservar in situ. 

-  A coordinación das medidas paisaxísticas e de arbolado coa protección e 

 singularización do xacemeneto arqueolóxico. 

 

Na zona R de Área residencial: 

- Definición de áreas de condominios para as parcelas baleiras, con definición de cotas 

de referencia e de cornixa calculadas para a implantación na ladeira e  

proteccióndas vistas da Igrexa parroquial dende o Pazo de Castrelos. 
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A ordenación prevista para a parcela P-1 Aspanaex, na ordenanza particular R AP consiste nun 

volumen necesraiamente fragmentado e dividido en duas zonas: a subparcela norte onde os 

volumes sempre permitirán  ver a espadaña da igrexa desde os xardíns do Parque de Castrelos 

(punto A), e a subparcela Sur onde o volume  sobresairá e ocultará  as traseiras  das edificacións de 

Mestres Goldar (parcelas P-40, e P-44). Para minimizar o impacto, no Plan prevese unha zona de 

protección arbolada con carballos (cuxa altura pode chegar entre 15 e 30 metros) no frente da 

Rúa Corredoura, que pechará a actual fiestra. 

  

Desde os balcóns e a terraza da torre do Pazo, os volumes  previstos nesa parcela sempres serán 

visibles, e para minimizar o futuro  e reducir o actual impacto, no Plan prevese a fragmentación 

volumétrica, o escalonamento, a utilización de  cubertas vexetais , e unha pantalla arbolada liñal 

ao longo do camiño da Faldriqueira (con cipreses suliñando a dirección cara o cemiterio). Ademáis 

esixirase un estudo paisaxístico específico do Proxecto que deberá informarse segundo os criterios 

establecidos no Estudio paisaxístico do Plan. 

 

A ordenación prevista na área de ordenanza R residencial, Condominio C1,  non será visible desde 

os xardíns do Pazo por pemanecer oculta trala liña de cumbreiras das edificaciónsde Mestre 

Goldar, (Aspanaex, Bar e Escoila unitaria), e desde o propio Pazo estará oculta pola Torre e Iglesia 

parroquial, e polas vivendas da rúa mestre Goldar  nas parcelas  P-20 e P-22. 

 

 A ordenación proposta na área de ordenanza R residencial, Condominio C2, non será visible desde 

os xardíns do Pazo por pemanecer oculta trala Cota de cumbreiras das edificacións  Mestres Goldar 

leste -sur (parcelas P-30,P-31,P-32,P-35). Desde o Pazo estará oculta polas mesmas cumbreiras, así 

como pal de las parcelas P-20 e P-22. 

 

O Condominio R C3 non será visible desde os xardíns, por ocultalo a Torre parroquial, igrexa, e casa 

de obra parroquial, pero para permanecer oculto na visión desde a torre do Pazo tívose que  

rebaixar as  cotas de cornixa previstas no documento con aprobación inicial  para permanecer por 

debaixo das visuais  trazadas desde a cota dun observador na Torre (+57,40 snm) que interceptan  

as cotas das cumbreiras das parcelas P-12 e P-14. 

 

En canto á ordenación das parcelas existentes e reguladas coa ordenanza R, proponse a 

aplicación da ordenanza 10 do PXOM  pero establecendo unhas maiores limitacións de cara á 

protección do ámbito, entre elas: prohibición de novas parcelacións e agrupacións, limitacións das 

alturas de cornixa segundo as seccións do presente estudo e as alturas existentes, se asomar por 

enriba das visuais desde o Pazo e  Parque de Castrelos, limitación da ocupación a un sólido de 

12x12 metros, e o establecemento dunhas condicións estéticas.  
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