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1. INTRODUCIÓN  

1.1. ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO 

 

O vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal (en diante, PXOM) de Vigo foi aprobado 

definitivamente, de forma parcial, por Orde da Conselleira da CPTOPT da Xunta de Galicia do 

16.05.2008 (DOG nº 106, do 03.06.2008) e a súa normativa foi integramente publicada no BOP o 

06.08.2008 (BOP nº 151 - Suplemento). O 13.07.2009 o Conselleiro da CMATI aprobou definitivamente 

o documento de cumprimento da Orde da CPTOPT do 16.05.2008 sobre aprobación definitiva do 

PXOM de Vigo (DOG nº 144, do 24.07.2009). 

 

O PXOM de Vigo prevé un Plan Especial de Protección: P.E.P. COUTO, tal e como reflicten e 

delimitan os Planos da Serie 2 de 'Ordenación pormenorizada dos solos urbano e de núcleo rural', 

follas 8-L e 9-L (escala 1/2.000), incorporados na Documentación gráfica do anteproxecto de 

planeamento e recollido no Anexo 1 desta Memoria Informativa. 

 

No tocante á zona delimitada obxecto do P.E.P. COUTO, o PXOM a clasifica como SOLO URBANO 

CONSOLIDADO con aplicación da Ordenanza 9 de vilas e chalés, clave de situación E, que 

aparece grafada nos planos de ordenación da Serie 2 referidos anteriormente, en réxime transitorio 

mentres non se aprobe o Plan Especial. 

1.2. TRÁMITES 

 

Fito 1.- Iniciación do procedemento 

Este documento de PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO (en 

diante, P.E.P. COUTO) en desenvolvemento do PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO 

(en diante, PXOM) redáctase de oficio polos servizos técnicos municipais da Oficina de 

Planeamento e Xestión, coa colaboración de Barrios Históricos da Xerencia Municipal de Urbanismo 

do Concello de Vigo e Patrimonio Histórico, para dar cumprimento á Resolución do Vicepresidente 

da XMU de data 26 de xullo de 2012 sobre iniciación da redacción e tramitación do Plan Especial 

de Protección da Colonia Histórica do Couto. 

 

O número de Expediente é o 13841/411. 

 

Fito 2.- Avaliación ambiental estratéxica 

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

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

Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001.  
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A Avaliación Ambiental Estratéxica (en diante, AAE) é un instrumento de prevención para integrar 

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

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

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

legalmente sometidos a avaliación de impacto ambiental. 

 

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

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

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

caso.  

 

O dito procedemento foi integrado no de tramitación do planeamento urbanístico en virtude da 

modificación operada na LOUGA pola Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de reforma 

daquela. 

 

A decisión, que deberá ser motivada e pública, axustarase aos criterios establecidos no anexo II da 

Lei 9/2006, do 28 de abril. 

 

Neste suposto, o artigo 4 da mesma da Lei 9/2006 establece que para que o órgano ambiental 

determine se o plan debe ser obxecto de avaliación ambiental, consultarase previamente a lo 

menos ás Administracións públicas afectadas ás que se refire o artigo 9. 

 

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

dos procedementos en materia de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

ambiente, segundo indica o Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura 

orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 

A Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación ambiental, derrogou a nomeada Lei 9/2006 nos 

termos expresados na súa disposición derrogatoria única, debendo considerarse, así mesmo, o 

previsto nas súas disposicións transitorias e finais. 

 

 

Anteproxecto de planeamento: 

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

DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO como Documento de inicio, no que se recollen de forma 

resumida os principais obxectivos e características do conxunto de problemas aos que debe dar 

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

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

medidas urxentes de modificación da LOUG, redactarase un documento de inicio nos termos e 

condicións do artigo 86.1.g). 

 

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

tivo entrada o 22 de agosto de 2012 na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da 

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

1445/2012. 

 

Consultas: 

O 29 de agosto de 2012 iníciase o período de consultas, por un prazo de vinte días naturais, ás 

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

consideracións e suxestións a través da páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, que conclúe o 18 de setembro de 2012. 

 

Decisión: 

O 3 de outubro de 2012 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental acorda non 

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

Colonia Histórica do Couto. 

 

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

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

Plan Especial ao procedemento establecido no seu artigo 7, polo que dase publicidade no Diario 

Oficial de Galicia (DOG nº 207, 30/10/2012) e na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas.  

 

E con entrada do 18 de outubro de 2012 no Rexistro Xeral, recíbese esta Decisión na Xerencia 

Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo. 

 

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

conclúen que á vista da natureza do Plan que se formula, que ten por obxecto a protección e 

revitalización dun barrio histórico do Concello de Vigo, dentro dunha zona totalmente urbanizada, 

pódese sinalar que, de acordo cos criterios establecidos no anexo II da Lei 9/2006, non se espera 

que se produzan efectos ambientais significativos. 

 

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

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

incorpora, xa que logo, parte daquel primeiro Anteproxecto de planeamento, da súa definición de 
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obxectivos e diagnose, da avaliación de alternativas e da aproximación aos efectos ambientais 

sobre o medio ambiente, a paisaxe, o patrimonio cultural e sobre os elementos estratéxicos do 

territorio. 

 

Equipo redactor: 

 

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

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

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

participou na redacción estivo formado por Antonio Alonso Fernández, Sonia Pérez Sánchez e 

Paula Martínez Vidal (arquitecto, as), Begoña Mougán Álvarez (enxeñeira superior, técnica de 

medio ambiente), Lorena López Rodríguez (técnica de administración xeral, xurídica)  e Fernando 

Vilaboa Pérez (conservador de espazos naturais da oficina de patrimonio histórico).  

Nos traballos de investigación histórica colaboraron os servizos municipais do arquivo municipal, en 

especial Julio Larrañaga, nunha encomiable labor de búsquea nos expedientes de licenzas orixinais 

do ámbito. 

O departamento municipal de Mobilidade e transportes colaborou coa redacción dun estudo de 

aforos e un informe sobre a viabilidade da restrición de tráfico na Rúa Manuel Olivié. 

A área municipal de fomento aportou datos sobre valoracións e características dos proxectos de 

humanización a través do enxeñeiro municipal Jerónimo Centrón. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DO PLAN ESPECIAL 

  

O Plan Especial de protección e acondicionamento da Colonia Histórica de Couto formúlase en 

desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo aprobado 

definitivamente o 16.05.2008 (DOG nº 106, do 03.06.2008) e 13.07.2009 (DOG nº 144, do 24.07.2009) e 

tramítase como un Plan Especial non previsto, habida conta de que o seu ámbito de aplicación 

excede do grafado no PXOM para posibilitar a inclusión e conxunta ordenación da totalidade do 

parcelario que formou parte da colonia primitiva. 

 

Esta singular circunstancia motiva que, se ben este Plan Especial ten inicialmente o carácter de 

Plan previsto no PXOM, na súa tramitación terase en conta o disposto no artigo 86.1.d) da LOUGA.  

 

Polo demais, o Plan Especial formúlase coas características determinadas no artigo 68.1 da  

LOUGA, que especifica:  

“1. En desenvolvemento das previsións contidas nos plans xerais de ordenación municipal, poderán 

formularse e aprobarse plans especiais coa finalidade de protexer ámbitos singulares, levar a cabo 

operacións de reforma interior, coordina-la execución de dotacións urbanísticas, protexer, 

rehabilitar e mellora-lo medio rural ou outras finalidades que se determinen regulamentariamente.” 
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Tamén, en canto aos obxectivos de protección, o Plan Especial ten encadre no artigo 69 da 

LOUGA xa que ten por obxecto a preservación do medio ambiente, da paisaxe e o patrimonio 

cultural. Así mesmo, en desenvolvemento do artigo 69.3 da LOUGA, dada a existencia de bens de 

interese cultural (os xacementos arqueolóxicos delimitados), conterá as determinacións esixidas 

pola lexislación de patrimonio cultural e o catálogo previsto no artigo 75 da LOUGA. 

 

1.4. MARCO NORMATIVO 

 

O marco normativo no que se insire o Plan o constitúe toda a lexislación de ordenación do territorio, 

a urbanística estatal e autonómica vixente, a lexislación na materia de protección do medio 

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

figura relacionada no seguinte epígrafe. 

De seguido incorpórase a lexislación que da amparo ao planeamento e a principal lexislación que 

lle afecta.  

URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

Marco europeo: 

 Carta europea de Ordenación do territorio, aprobada o 20 de maio de 1983 en 

Torremolinos. 

 Principios directores para o Desenvolvemento territorial sustentable do continente europeo, 

adoptados en Hannover en 2000. 

 Declaración de Lisboa sobre “Redes para o desenvolvemento territorial sostible do 

continente europeo: Pontes a través de Europa”, adoptada en Lisboa o 27 de outubro de 

2006. 

 Declaración de Liubliana sobre a Dimensión territorial do desenvolvemento sustentable, de 

2003. 

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

territorio europeo – Europa 2000. 

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

Marco estatal: 

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

de solo. 

 Lei 8/2013, de 26 de xuño, de Rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas. 

 Real Decreto 2158/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de 

Planeamento para o desenrolo e aplicación da Lei sobre Réxime do solo e ordenación 

urbana. 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 
 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO / PXOM DE VIGO 

V.1. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL – ABRIL 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   7 de 72 

 

 Real Decreto 3288/1978, do 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de Xestión 

urbanística Planeamento para o desenrolo e aplicación da Lei sobre Réxime do solo e 

ordenación urbana. 

Marco autonómico: 

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

Galicia. 

 Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do territorio de Galicia. 

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

ordenación do territorio. 

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

Ordenación do Litoral de Galicia. 

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

Autónoma de Galicia. 

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

desenvolvemento e execución da Lei 8/1997. 

 Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina 

urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia. 

Marco local: 

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

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

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

AVALIACIÓN, RESPONSABILIDADE E ACCESO Á INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Marco europeo: 

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

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

de decembro de 2004. 

 Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 2011, 

relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre 

o medio ambiente 
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 Directiva 2004/35/CE, do 21 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre 

responsabilidade medioambiental en relación coa prevención e reparación de danos 

medioambientais. 

 Directiva 2003/35/CE, do 26 de maio, pola que se establecen as medidas para a 

participación do público na elaboración de determinados plans e programas relacionados 

co ambiente e pola que se modifican, no que se refire á participación do público e o 

acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Consello. 

 Directiva 2003/04/CE, do 28 de xaneiro, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao 

acceso ao público da información medioambiental e pola que se derroga a Directiva 

90/313/CEE do Consello. 

 Directiva 2001/42/CE, do 27 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello relativa á 

avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente. 

 Decisión 1411/2001/CE, do 27 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello relativa a un 

marco comunitario de cooperación para o desenvolvemento sostible no medio urbano. 

Marco estatal: 

 Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade medioambiental.  

 Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os Dereitos de acceso á información, de 

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente. 

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

no medio ambiente. 

 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación ambiental. 

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

Desenvolvemento parcial da Lei 26/2007. 

Marco local: 

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

acordo do Pleno de 26/05/1994, modificadas mediante acordo do Pleno 26/05/2008. 

PROTECCIÓN DA NATUREZA E PAISAXE 

Marco europeo: 

 Convenio europeo da paisaxe (número 176 do Consello de Europa), feito en Florencia o 20 

de outubro de 2000 e instrumento de ratificación do Estado español. 

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

sobre a diversidade biolóxica. 
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 Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio, do Consello relativa á conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres.  

Marco estatal: 

 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio natural e da biodiversidade. 

 Real Decreto 1421/2006, do 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 

1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a 

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

 Real Decreto 1193/1998, do 12 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1997/1995, do 

7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a 

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

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

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

flora e fauna silvestres.  

Marco autonómico: 

 Lei 7/2012, de 28 de xuño, de Montes de Galicia. 

 Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

 Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. 

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

singulares. 

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

especial protección dos valores naturais. 

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

de protección xeral. 

RESIDUOS 

Marco europeo: 

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

residuos. 

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

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

aos envases e os seus residuos; modificada pola Directiva 2004/12/CE, do 11 de febreiro, do 

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

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

relativo ao traslado de residuos; modificado pola Directiva 2009/31/CE do 23 de abril, do 

Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao almacenamento xeolóxico do dióxido de 

carbono. 

Marco estatal: 

 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 

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

residuos de construción e demolición. 

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

da Lei 20/1986, do 14 de maio. 

 Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de execución 

da Lei 20/1986, do 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos. 

Marco autonómico: 

 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

 Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos. 

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

xestión e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 

Marco europeo: 

 Regulamento (CE) 1005/2009, do 16 de setembro, do Parlamento Europeo e do Consello, 

sobre as substancias que esgotan a capa de ozono. 

 Decisión 406/2009/CE, do 23 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello sobre o esforzo 

dos Estados membros para reducir as súas emisións de gases efecto invernadoiro a fin de 

cumprir os compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020. 

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

prevención e ao control integrados da contaminación. 

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

calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa. 

 Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 15 de decembro de 2005, 

relativa ao arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos 

policíclicos no aire ambiente. 

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

relativa ao ozono no aire ambiente. 
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 Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de novembro de 2000, 

sobre los valores límite para os valores límites para o benceno e o monóxido de carbono no 

aire ambiente. 

 Directiva 1999/30/CE, do 22 de abril, do Consello relativa aos valores límite de dióxido de 

xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas e chumbo no aire ambiente; 

modificada pola Decisión da Comisión 2001/744/CE, de 17 de outubro. 

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

do aire ambiente; modificada polo Regulamento (CE) 1882/2003, do 29 de setembro, do 

Parlamento Europeo e do Consello. 

Marco estatal: 

 Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. 

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

 Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a Relación de actividades 

potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de 

solos contaminados. 

Marco autonómico: 

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

 Orde do 3 de novembro de 2010 pola que se regula o outorgamento da autorización de 

gases de efecto invernadoiro, a consideración como instalación de baixas emisión e a 

solicitude de exclusión de instalacións de pequeno tamaño para o período 2013-2020. 

 Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Marco europeo: 

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

Avaliación e xestión do ruído ambiental. 

Marco estatal: 

 Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído. 

 Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, pola que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de 

novembro, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións 

acústicas. 

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

referente á avaliación e xestión do ruído ambiental. 
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Marco local: 

 Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica 

producida por ruídos e vibracións, e declaración de zonas acusticamente saturadas (ZAS). 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Marco europeo: 

 Resolución do Parlamento Europeo sobre as Consideracións sanitarias relacionadas cos 

campos electromagnéticos do 2 de abril de 2009. 

Marco estatal: 

 Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións. 

 Lei 9/2014, de 9 de maio, de Telecomunicacións.  

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

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

emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas. 

       Marco autonómico: 

 Lei 3/2013, de 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de 

telecomunicacións de Galicia 

 

Marco local: 

 Ordenanza reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e 

funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de 

Vigo, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo o 26/02/2001. 

PATRIMONIO 

Marco estatal: 

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

 Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio histórico español.  

 Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985. 
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Marco autonómico: 

 Lei 5/2011, do 30 de setembro, do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. 

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

Galicia. 

2. DESCRICIÓN E LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO  

 

Este Plan Especial de Protección da Colonia Histórica do Couto desenvólvese no ámbito 

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

Municipal de Vigo), cunha superficie total de 54.661 m² abranguendo un total de 10 mazás e 44 

parcelas catastrais actuais, comprendendo unha liña poligonal irregular cos seguintes límites: 

 

- Norte:  Travesía de Marqués de Alcedo e a rúa Couto.  

- Sur: rúa Zamora e inmobles nº 12 A da rúa Ramón y Cajal, números 1 e 2 da rúa Barcelona 

e número 11 da rúa San Amaro. 

- Leste: rúa Conde de Gondomar. 

- Oeste: rúa Castro Salcidos e a rúa Marqués de Alcedo. 

 

O ámbito de estudo abrangue tamén a área colindante inmediata (e que finalmente incorpórase 

ao seu ámbito de aplicación), constituída por un grupo de construcións situadas liñalmente ao 

carón das rúas San Amaro, Barcelona, Zamora e Ramón y Cajal ao norte, pola Praza de España ao 

leste e polo Monte do Castro ao oeste. 

 

No estudo de alternativas da fase de anteproxecto de planeamento tramitada como documento 

de inicio da avaliación ambiental estratéxica deste planeamento, considerouse conveniente a 

alternativa de reaxustar o ámbito delimitado no PXOM polos verdadeiros límites da Colonia 

Histórica. 

 

Esta alternativa supón principalmente engadir ao ámbito o cuarteirón situado ao norte, limitado 

polas rúas Marqués de Alcedo, Nicaragua, Taboada Leal e Travesía de Marqués de Alcedo, que 

formou parte do parcelario da colonia primitiva e está constituído na actualidade por sete parcelas 

e seis edificacións entre as que se atopan cando menos tres que se corresponden puntualmente 

coas condicións históricas, tipolóxicas e construtivas obxecto de protección neste Plan. 
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Fig. 1. O ámbito do Plan Especial delimitado no PXOM en cor azul e a ampliación proposta  

no propio Plan Especial sombreada en laranxa 
 

A nova delimitación do Plan Especial supón unha superficie total do ámbito de 61.631 m2 , un 

incremento de 6.970 m2, e, xa que logo un  reaxuste superior ao 5% do ámbito delimitado polo Plan 

Xeral (artigo 62.2 LOUGA). É por elo, que analizadas as alternativas de tramitación posibles para 

integrar o citado cuarteirón no ámbito do Plan Especial grafado polo PXOM e, en aras dos 

principios de racionalidade, eficacia, eficiencia, seguridade xurídica e proporcionalidade, entre 

outros, que deben rexir, a actuación das Administracións Públicas, estimouse que a opción máis 

factible pasaría pola tramitación do presente instrumento de planeamento de desenvolvemento 

como un plan especial non previsto. Xa que logo, deberá recabarse o previo e vinculante informe 

da CMATI, contemplado no artigo 86.1.d) da LOUGA, no relativo ao control da legalidade e tutela 

dos intereses supramunicipais, así como ao cumprimento das determinacións establecidas nas DOT 

e nos plans territoriais e sectoriais. 

 

3. CONDICIÓNS URBANÍSTICAS DO PLAN XERAL (CLASIFICACIÓN, CUALIFICACIÓN)  

 

O PXOM de Vigo vixente clasifica todo o ámbito do Plan Especial como SOLO URBANO, coa 

categoría de SOLO URBANO CONSOLIDADO, no que segundo o artigo 9.0.1 das  NN.UU. do PXOM 

establécese unha subdivisión por tipos en: «SUC de ordenación directa», «SUC incluído en Áreas de 

Planeamento Incorporado (API)» e «Zonas delimitadas para Plans Especiais de Protección».  
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En efecto, tal como indica o Art. 9.0.8, o Plan Xeral delimita dentro do SUC zonas «para que sobre as 

mesmas se elaboren Plans Especiais de Protección que, en aplicación do Artigo 69.1 da Lei 9/2002, 

teñen por obxecto a protección do medio ambiente urbano e das edificacións incluídas dentro do 

seu ámbito e o seu contido expreso e alcance deberán concretarse polo Concello, a quen 

corresponde a elaboración dos mesmos».  

 

Pois ben, esta previsión xeral concrétase na Ordenanza nº 9 cando establece que dentro dela 

recóllense zonas que teñen un carácter de «COLONIAS HISTÓRICAS» e que ata que se redacte un 

planeamento específico sobre ditos ámbitos só se poderán realizar obras nos edificios de 

reestruturación, obras exteriores e de reconfiguración.   

 

Así pois, de acordo co PXOM, os terreos deste ámbito están clasificados e categorizados como 

SUC, no subtipo: «Zonas delimitadas para Plans Especiais de Protección»; plans que terán por 

obxecto a protección do medio ambiente urbano e das edificacións incluídas dentro do seu 

ámbito. 

 

En canto á cualificación do solo do ámbito do Plan Especial pódense distinguir dúas zonas: 

 

- Zonas cualificadas especificamente coa ordenanza 9-graos 3º e 4º de vilas e chalés (un total de 

42 parcelas existentes). 

- Zonas cualificadas coa ordenanza 13 de equipamentos privados (2 parcelas, unha delas de uso 

escolar e outra de uso sanitario). 

 

Ademais o ámbito, como se verá máis adiante, está afectado por algunha das determinacións 

establecidas na ordenación detallada da Praza de España, ámbito de solo urbano non 

consolidado APR A-4-06 PRAZA DE ESPAÑA do Plan Xeral. 

 

4. OBXECTIVOS E CRITERIOS PARA A REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL  

 

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

desenvolvemento do Plan Especial de Protección da Colonia Histórica do Couto. 

 

Como xa se indicou anteriormente nesta Memoria o PXOM de Vigo vixente prevé e delimita 

expresamente este Plan Especial de Protección co obxecto da protección do medio ambiente 

urbano e das edificacións incluídas no seu ámbito, regulado no artigo 9.0.8 das NN.UU. e no artigo 

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

Galicia (en adiante LOUG). 

 

O Plan Xeral sinala que:  
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“1. En desenvolvemento das determinacións do Plan Xeral poderán formularse e aprobarse Plans 

Especiais, para calquera das seguintes finalidades que a lexislación urbanística prevexa. 

 

2. Consideraranse Plans Especiais expresamente previstos no Plan Xeral os enumerados na Memoria, 

no Documento de Xestión e Execución complementario destas Normas Urbanísticas e na Estratexia 

de Actuación...." 

 

No mesmo senso establece os límites do contido do Plan Especial (artigo 4.1.7): 

 

“1. O obxecto e contido dos Plans Especiais axustarase ó disposto ó efecto nesta Sección e á 

lexislación urbanística que resulte de aplicación. 

 

2. Os Plans Especiais, sexa cal sexa a súa natureza, deberán axustarse ó Plan Xeral nos termos 

sinalados na lexislación urbanística polo que non poderán, en ningún caso: 

 

a) Alterar ou reduci-la clasificación ou a cualificación urbanística do solo destinado a servizos e 

dotacións comunitarias previstas no Plan. 

b) Establecer ordenanzas que aumenten a edificabilidade, altura máxima, densidade ou o volume 

edificable previsto no Plan. 

c) Reduci-las superficies destinadas a viais e espazos libres de uso público ou privado, ou reduci-los 

recuados previstos no Plan. 

d) A redacción de Plans Especiais deberá aterse, ademais, á normativa específica que sobre esta 

materia se conteña, se é o caso, no Plan Xeral de acordo coas distintas zonas en que se divide o 

territorio municipal. 

e) Os Plans Especiais de Infraestruturas poderán modificar determinacións do Solo Urbano 

Consolidado sobre rasantes e aliñacións, pero non poderán, en ningún caso, trazar ou definir viario 

de nova apertura se non está previsto no Plan Xeral ou nos Plans Especiais de Reforma Interior.” 

 

Porén, o PXOM non contén ningunha ficha específica que concrete obxectivos específicos para 

este ámbito concreto, polo que o seu contido expreso e alcance deberán concretarse polo 

Concello, a quen corresponde a elaboración dos mesmos (ver art. 9.0.8 do PXOM).  

 

Procederá, polo tanto, acoutar primeiramente os obxectivos que deben abordarse e levar a cabo 

unha diagnose previa e coñecemento da situación actual. 

 

Os obxectivos xenéricos do bloque medioambiental da Constitución (art. 45 a 47) de contribuír de 

forma leal á política de utilización dos recursos naturais e culturais, en particular o territorio, o solo e 

o patrimonio urbano e arquitectónico, concrétanse algo máis na lexislación estatal do solo no 
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artigo 3.2 aludindo ao principio de desenvolvemento sostible e á procura de medidas eficaces 

para conservación e mellora da natureza, a fauna e a flora, e da protección do patrimonio cultural 

e a paisaxe. 

 

"Artículo 5. Deberes del ciudadano. 

Todos los ciudadanos tienen el deber de: 

a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje natural y 

urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no 

permitidos por la legislación en la materia." 

 

Tamén a LOUGA, na exposición de motivos, aclara que unha das finalidades da reforma da 

lexislación urbanística de Galicia debe ser a de “preservar o patrimonio arquitectónico de Galicia, 

o medio ambiente urbano e rural  e conseguir unhas cidades máis habitables e sostibles“. 

 

Logo, no artigo 69, ao definir o obxecto dos Plans Especiais de Protección establece que os Plans 

especiais poden ter por obxecto preservar o medio ambiente, as augas continentais, o litoral 

costeiro, os espazos naturais, as áreas forestais, os espazos produtivos, as vías de comunicación, as 

paisaxes de interese, o patrimonio cultural e outros valores de interese. Así mesmo, poderán ter 

como finalidade a protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da 

arquitectura rural, das formas de edificación tradicionais, dos conxuntos significativos configurados 

por elas e dos núcleos rurais histórico-tradicionais. 

 

O PXOM de Vigo, na Memoria Xustificativa precisa entre os seus obxectivos xerais:  

 

E nese sentido, tamén dende o momento de comezo dos traballos o Plan formulou como 

obxectivos da sostibilidade: 

A protección e mellora do contorno edificado e do patrimonio cultural, co pulo da biodiversidade 

e a multiplicación dos espazos verdes dentro das zonas urbanas. 

 

Na normativa esa protección do medio urbano concrétase en normas relativas á: 

 

FOMENTO DA CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS (CAPÍTULO 2.5) 

- ORDENANZAS DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN 

  

CONDICIÓNS ESTÉTICAS DA IMAXE DA CIDADE (CAPÍTULO 6.10) 

- SALVAGARDA ESTÉTICA DA CIDADE 

- PROTECCIÓN DO AMBIENTE URBANO 

- FACHADAS 

- CONDICIÓN DE DESEÑO DOS EDIFICIOS 
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- MARQUESIÑAS, PORTADAS, PECHES, TOLDOS, MOSTRAS, BANDEROLAS 

- MEDIANERAS, PARAMENTOS E PECHES 

- PROTECCIÓN DO ARBOREDO 

- ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS LIBRES PRIVADOS E XARDÍNS 

 

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO EDIFICADO (CAPÍTULO 8.3) 

- PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS 

- PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS 

A protección articulada no conxunto da propia normativa urbanística pretende un dobre 

obxectivo: 

1º. Por unha parte unifica os tratamentos desde as ópticas do aproveitamento edificable e as súas 

condicións como dereito urbanístico. 

2º. E por outra, en aplicación do contido da mesma normativa e as súas condicións propias 

estéticas, xérase unha protección ambiental continua en toda a zona. 

- CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

- CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE FACHADAS 

- ELIMINACIÓN E ATENUACIÓN DE IMPACTOS 

 

PROTECCIÓN DE XARDÍNS, CONXUNTOS E ELEMENTOS NATURAIS (CAPÍTULO 8.4) 

1.- XARDÍNS PROTEXIDOS 

2.- ÁRBORES E ELEMENTOS ILLADOS PROTEXIDOS 

 

O CATÁLOGO DO PXOM 

O Catálogo anexo ao PXOM precisa: 

O Catálogo ten a consideración de aberto e será susceptible de incorporar novos elementos, ben 

a instancia do Concello ou ben da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

 

Resumindo estas ideas, podemos concretar como obxectivos do Plan Especial os seguintes: 

 

1. CONTRIBUÍR AO PRINCIPIO DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 

2. PROTEXER O MEDIO AMBIENTE URBANO E AS EDIFICACIÓNS INCLUÍDAS NO ÁMBITO 

3. ESTUDAR, DIVULGAR E CONTRIBUÍR A RESPECTAR O PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL E 

ARQUITECTÓNICO DO CONXUNTO, INCORPORANDO, NO SEU CASO, ELEMENTOS CATALOGADOS 

4. ESTABLECER MEDIDAS DE FOMENTO Á REHABILITACIÓN DAS EDIFICACIÓNS DE INTERESE 

5. ESTABLECER CONDICIÓNS PARA A SALVAGARDA ESTÉTICA, PAISAXÍSTICA E TIPOLÓXICA DOS 

ELEMENTOS E DO CONXUNTO 

6. REGULAR CONDICIÓNS DE DESEÑO DAS NOVAS EDIFICACIÓNS, PECHES, ETC. 

7. INCORPORAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA XARDÍNS, ÁRBORES E ELEMENTOS NATURAIS 

8. DESEÑAR MEDIDAS PARA O ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO URBANO, ESPAZOS LIBRES E XARDÍNS 
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9. PROPICIAR A REXENERACIÓN URBANA E A INTEGRACIÓN NA ESTRUTURA URBANA DO PXOM 

10. FORMULAR ACCIÓNS CONCRETAS ENCAMIÑADAS AOS OBXECTIVOS E ESTRATEXIA DO PLAN 

XERAL. 

 

Asumindo plenamente estes principios trátase, xa que logo, de construír unha ferramenta de 

planeamento (ou Plan Especial) capaz de conciliar os conceptos de “desenvolvemento sostible” e 

“protección activa”. Non se trata de “conxear” ou “musealizar“ un ámbito urbano. De nada serve 

unha Colonia perfectamente conservada pero morta, como tampouco é posible ignorar o 

necesario control que debe existir para evitar a súa alteración e desaparición. O éxito ou fracaso 

do Plan Especial dependerá do equilibrio entre estes dous factores.  

 

5. INFORMACIÓN DO ESTADO ACTUAL  

 

5.1 MEDIO FÍSICO 

 

CLIMATOLOXÍA 

 

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

temperaturas suaves, precipitacións elevadas e certa seca estival. 

 

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

consigo fortes precipitacións e temperaturas suaves. 

 

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

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

mm (Datos climáticos do Observatorio Metereolóxico de Vigo). 

 

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

agosto. 

 

RELEVO 

         

Altitudes 

O punto máis alto do ámbito ascende ata a cota +113,50 m no linde coas abas do Monte do 

Castro, na zona oeste, e o máis baixo á cota +92 m á altura da Travesía Marqués Alcedo, ao norte 

do ámbito. 

Pendentes 

Como tamén se comproba da descrición altimétrica o ámbito presenta zonas de pendente suave 

a moderada que, dificilmente, superan o 10 %. 
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XEOLOXÍA E LITOLOXÍA 

Idade e natureza 

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

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

presentes no ámbito de actuación están constituídos principalmente por rocas ígneas moi 

alteradas e nunha zona pequena, na parte máis oriental do ámbito (próxima á Praza de España), 

por rocas metamórficas moi alteradas. 

 

Litoloxía 

Litoloxicamente pódense distinguir os seguintes tipos fundamentais que son granodiorita con 

megacristais, paragneises e micaesquistos (Fonte: Mapa de Factores Geológicos con Incidencia 

Constructiva de la Ciudad de Vigo del Instituto Geológico y Minero de España; escala 1/25.000). 

 

HIDROLOXÍA  

 

Rede hídrica 

Non existen, a día de hoxe, no ámbito obxecto de estudo, elementos lineais (cursos de auga 

continuos ou descontinuos). 

 

Doutra banda, a partir do modelo dixital do terreo e a capa de ríos da cartografía a escala 1:2.000, 

calculouse o Mapa de cuncas hidrográficas do Concello de Vigo, onde se reflicte que o ámbito a 

estudo pertence á denominada cunca litoral. 

Risco de enchentas  

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

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

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

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

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

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

do estado das augas, a protección e mellora do medio acuático e dos ecosistemas acuáticos e a 

redución da contaminación. Así mesmo, esta planificación contribuirá a paliar os efectos das 

inundacións e secas. 

 

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

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

 

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

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

da Directiva 2007/60/CE, relativa á Avaliación e a Xestión dos Riscos de Inundación, o pasado 19 
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de decembro de 2011. A este respecto, o ámbito delimitado polo P.E.P. COUTO non se atopa 

dentro ningunha Área de Risco Potencial Significativo de Inundación. 

5.2. MEDIO BIÓTICO 

 

VEXETACIÓN     

   

Para ter un mellor coñecemento das especies vexetais existentes no ámbito efectuáronse,  por 

parte do equipo redactor e os servizos municipais ,  varias   visitas de campo tanto as espazos 

públicos como as parcelas particulares , estas últimas mediante simple vista desde o exterior. Tamén 

utilizáronse as ferramentas de internet: Google Maps, Goolzoom e Bing Maps para recoñecer as 

especies. 

Toda esa primeira información volcouse nas fichas informativas  que por parcela se foron 

elaboraron, así como  na seguinte relación de especies:  

 

ESPECIE NOME CIENTÍFICO ESPECIE NOME CIENTÍFICO ESPECIE NOME CIENTÍFICO

Drácena Drácena Deremensis Arce Acer Negundo Aligustre Ligustrum Vulgare

Adelfa Nerium Oleander Plátano Platanus Spp. Glicina Wistenia Sinensis

Hiedro Hedero Hélix Campsis Campsis Radicans Camelia Camelia Japónica

Ciruelo Prunus Pisardii Manzano Malus Domestica Palmeira Phoénix Canariensis

Buganvillla Bougainvillea Glabra Cercis Cercis Siliquastrum Loureiro Laurus Nobilis

Árbol del 

Paraíso 

Elaeagnus 

Angustifolia 
Husera 

Euonymus 

Europaeus 

Pal. 

Mexicana 

Washingtonia 

Robusta 

Cedro 
Chamaecyparis 

Lawsoni 
Husera 

Euonymus 

Japonicus 
Rododendro 

Rhododendron 

Panticum 

- Erythima Crista-Gali Magnolio 
Magnolia 

Grandiflora 

Palmeira 

Abanico 
Livistonia Australis 

- Citrus Dulcis 
Magnolio 

Chino 

Magnolia 

Soulangeana 
- Cordyline 

Palmeira Washingtonia Filifera 
Sauce 

Llorón 
Salix Babylónica Olivo Olea Europaea 

Árbol Col Cordyline Australis 
Cedro do 

Himalaia 
Cedrus Deodora 

Abeto 

vermello 
Picea Abies 

Ciprés Cupressus 
Árbol de 

Hierro 
Metrosidero Enebro Rojo Juniperus Oxycedrus

Pitosporo 
Pittosporum 

Teniufolium 
Aguacate Persea Americana Acebo Ilex Aquifolium 

Ciprés Cupressus Arizonica Aligustre 
Ligustrum 

Ovalifolium 
- Musa Spp. 

Castiñeiro 

de Indias 

Aesculus 

Hippocastanum 

(Carmen) 

Castiñeiro de Indias 
Aesculus Hippocastanum 

(Cremata) 
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Para un mellor coñecemento, e valoración dos elementos vexetais , utilizouse tamén o  Catálogo 

de árbores singulares do municipio de Vigo, redactado  polo Departamento de Inxeñería 

Agroforestal e Producción vexetal  de Escola Politécnica Superior da Universidade de Santiago de 

Compostela, inicialmente  no ano 1996, a publicación  editada na Colección “ Documentos de 

Medio Ambiente”  no ano 1.999,  e a actualización do ano 2014, no que se identificaron os 

seguintes exemplares no ámbito: 

 

Imaxe: Montaxe das follas 16-25, 16-26, 17-25 e 17-26 do Catálogo de árbores singulares do Municipio de Vigo ( actualización de 2004) 
 

COUZADA PARCELA LOCALIZACIÓN  Nº CLAVE NOME NOME CIENTIFICO LOCALIZADO 

M1 P4 NICARAGUA X 1 123 Figueira de caucho, 
Gomeira Ficus elastica SI 

   SUBTOTAL 1     

M1 P5 TVSIA. MARQUES DE 
ALCEDO 6 X 2 76 Cordiline  Cordyline Australis SI 

   SUBTOTAL 2     

M1 P10 MARQUES DE ALCEDO, 
9  1 270 Yuca Iuca arbórea  SI 

    1 260 Palmeira chinesa de 
abano Trachycarpus Fortunei NON 

   SUBTOTAL 2     
M2 P11 R. COUTO, 2 X 4 86 Criptomeria, Sugi Criptomeria Japónica NON 
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    2 214 Falso loureiro, Loureiro-
cerdeira Prunus Lauceranus SI 

    1 64 Falso ciprés hinoki Chamaecyparis 
obtusa SI 

    1 160 Magnolia perenne 
común Magnolia Grandiflora SI 

    1 214 Prunus  Lauceranus Laurel Común SI 
    1 240 Sequoia vermella Sequoira sempervirens SI 
    1 62 Cirio, candelabro Cereus uruguayanus NON 

    1 91 Ciprés común Cupresus 
sempervirens SI 

    1 146 Xenebreiro de Virginia ou 
de lápises Juniperus Virginiana SI 

   SUBTOTAL 13     

M3 P13 R. COUTO, 4 X 2 185 Picea comun, abeto 
vermello Pícea abies SI 

   SUBTOTAL 2     

M4 P14 MARQUES DE ALCEDO, 
19 36203 X 1 76 Cordiline  Cordyline Australis SI 

   SUBTOTAL 1     
M4 P17 RAMON Y CAJAL, 7 X 1 43 Camelia Común Camelia japónica SI 

    1 239 Falso pementeiro, molle , 
aroeira Schinus Molle SI 

   SUBTOTAL 2     
M5 P19 R. COUTO, 6 X 1 16 Pradairo vermello Acer Rubrum NON 

   SUBTOTAL 1     
M5 P21 R. COUTO, 8 X 2 43 Camelia Común Camelia japónica SI 

   SUBTOTAL 2     

M5 P23 MANUEL OLIVIE, 4 X 1 104 Árbore de coral común, 
Ceibo Erythrina crista-galli SI 

   SUBTOTAL 1     
M5 P24 MANUEL OLIVIE, 6 X 2 76 Cordiline  Cordyline Australis SI 

   SUBTOTAL 2     

M6 P27 MANUEL OLIVIE, 9 X 4 91 Ciprés común Cupressus 
sempervirens SI 

    1 202 Podocarpo de folla 
grande, Kusamaki 

Podocarpus 
macrophyllus SI 

    3 169 Arbore de nadal de 
Nova Celandia Metrosideros excelsus SI 

   SUBTOTAL 8     
M6 P30 SAN AMARO, 14 X 3 43 Camelia Común Camelia japónica SI 

    2 160 Magnolia perenne 
común Magnolia Grandiflora SI 

   SUBTOTAL 5     
M6 P32 CASTRO SALCIDOS, 3 X 1 76 Cordiline  Cordyline Australis NON 

   SUBTOTAL 1     
M7 P33 MANUEL OLIVIE, 7 X 2 43 Camelia Común  SI 

    1 160 Magnolia perenne 
común Magnolia Grandiflora SI 

    1 49 Castiñeiro común Castanea Sativa  
   SUBTOTAL 4     

M7 P34 MANUEL OLIVIE, 5 X 1 163 Magnolia híbrida Magnolia x 
Soulangiana  

   SUBTOTAL 1     

M8 P40 SAN AMARO, 9 X 1 230 Rododendro andaluz Rhododendrum 
Ponticum SI 

   SUBTOTAL 1     

M11 P45 MARQUES DE ALCEDO 
1 X 1 151 Loureiro común Laurus Nobilis SI 

    1 180 Palmeira canaria Phoenix Canariensis SI 
   SUBTOTAL 2     

M11 P48 TRAVESIA MARQUES DE 
ALCEDO 3 X 2 76 Cordiline  Cordyline Australis NON 

    2 53 Cedro do Himalaia, 
Deodar Cedrus Deodara NON 

   SUBTOTAL 4     

M11 P49 TRAAVESIA MARQUES 
DE ALCEDO 1 X 1 65 Falso ciprés de Sawara Chamaecyparis 

Pisifera NON 

   SUBTOTAL 1     

M11 P50 MARQUES DE ALCEDO 
5 X 1 180 Palmeira canaria Phoenix Canariensis SI 

   SUBTOTAL 1     
         
   TOTAL= 57     
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REPORTAXE FOTOGRAFICA: 

 

      
123 Ficus elastica  en parcela P-4                                270 Iuca arborea en parcela P-10 

 

 

      
Conxunto arbóreo  da parcela P-11 

 

      
185 Pices abies en parcela P-13                                                                          239 Schinus molle de P-17 
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43 Camelia japónica en parcela P-21                                                                          104 Erythrina crista-galli de parcela P-23 

 

 

 

     
76 grupo de  Cordyline Australis en  P-24                                        Cedro Deodara Pendula en parcela P-24          

 

 

 

         
202 Podocarpus macrophyllus en P-27 ( ao fondo)                                                                       160 Magnolia grandiflora en P-30 
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49 Castanea Sativa da parcela P-33               163 Magnolia Soulangeana con, fronte sebe de Aloe Vera na P-34 

 

 

 

       
230 Rhododendrum Ponticum en parcela P-40                                                                                    151 Laurus Nobilis da parcela P-45 

 

 

 

       
180 Phoenix Canariensis da P-45                                          180 Phoenix Canariensis da P-50  
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A inspección efectuada permitiu a actualización deste inventario e a súa valoración de cara a súa 

catalogación e protección, o que se inclúe  na Memoria Xustificativa. 

 

No ámbito de influencia, lindando ao oeste co ámbito do P.E.P. COUTO, atopámonos cun dos 

principais parques históricos da cidade como é o parque do Castro.  

 

O estado  xeral da vexetación é en xeral aceptable, levándose a cabo labouras de mantemento 

periódicas tanto nas parcelas privadas como nos viais públicos. 

 

Os principais aspectos negativos refírense ao estado de abandono dalgún xardín, como por 

exemplo o da parcela P-33, de Manuel Olivié 7, ou os efectos do tráfico e das deficientes 

pavimentacións nalgunhas vías , como por exemplo a propia  Manuel Olivié, con alcorques 

insuficientes para o porte dos castiñeiros a protexer. 

 

                 
                              Estado do interior da parcela P-33                                                                      Pavimento na Rua Manuel Olivié sen alcorques 

 

FAUNA 

 

Abondosas poboacións de gaivotas e pombas, ámbalas dúas especies que na actualidade 

habitan nas inmediacións (sobre todo no Porto de Vigo), desprázanse na busca de alimento polo 

contorno  do ámbito.  

 

A fauna urbana máis habitual componse por especies de fauna silvestre que lograron adaptarse 

aos cambios provocados polo home sobre o ambiente natural transformado pola cidade: algunhas 

aves, pequenos mamíferos, anfibios , reptes e insectos.  

 

Asemade, e debido á proximidade ao monte do Castro, tamén provoca a presenza esporádica de 

certas colonias de roedores , esquíos e coellos. 
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ESPAZOS NATURAIS 

 

No territorio da área de planeamento, non se insire ningún espazo natural incluído na Rede galega 

de espazos naturais protexidos, Rede Natura 2000 ou Áreas protexidas por instrumentos 

internacionais, conforme ás categorías incluídas na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio 

natural e da biodiversidade, e na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de 

Galicia. 

 

Como xa se indicou con anterioridade, lindando ao oeste (abas do monte) co ámbito obxecto do 

Plan Especial, atópase o monte do Castro, asentamento dos primitivos poboadores vigueses, logo 

fortaleza militar (dende mediados do século XVII) e dende principios do século XX parque urbano 

para o esparexemento (Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes do Castro).   

 

5.3. MEDIO CULTURAL E ETNOGRÁFICO  

 

ELEMENTOS CATALOGADOS 

 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo contén un documento de Catálogo (Tomo VI do 

PXOM).  

 

Como obxectivos xerais do Catálogo do PXOM cítase:  

 

Ten por obxecto a protección dos conxuntos, edificios, elementos, xardíns, áreas naturais e paisaxes 

que, polas súas especiais características, deben ser obxecto de conservación ou mellora con 

independencia das determinacións da Normativa Xeral do PXOM. Todos estes elementos recóllense 

nas diferentes Relacións de bens que se incorporan ao presente documento de Catálogo. 
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A protección que o Catálogo ofrece aos elementos destacados do municipio non é a única que 

conteñen as Normas Urbanísticas, xa que están concibidas en atención á realidade da cidade de 

Vigo con criterios de respecto aos seus valores patrimoniais así como ambientais e, ademais, 

inclúen determinacións específicas encamiñadas á protección de elementos, estrutura urbana, 

tipoloxía de edificación e normas estéticas. 

 

Dentro do ámbito deste Plan Especial no Catálogo do PXOM figuran un total de 6 inmobles  

catalogados, coas seguintes claves: 

 

Nº CATÁLOGO 
Nº PARCELA 

P.E.P. 
REF. CATASTRAL LOCALIZACIÓN NIVEL 

A_097 P-1 3057001NG2725N MARQUÉS DE ALCEDO, 7 ESTRUTURAL 
A_205 P-11 3156001NG2735N R. COUTO, 4 ESTRUTURAL 
A_105 P-19 315592NG2735N R. COUTO, 8 ESTRUTURAL 
A_061 P-31 3154401NG2735N R. MANUEL OLIVIÉ, 7 ESTRUTURAL 
A_062 P-32 3154402NG2735N R. MANUEL OLIVIÉ, 5 ESTRUTURAL 
A_099 P-34 3154404NG2735S R. SAN AMARO, 8 ESTRUTURAL 

 

As fichas do catálogo do PXOM figuran incluídas no Anteproxecto de planeamento , documento 

anexo nº 1 a esta Memoria Informativa.  

 

Parte do ámbito atópase, ademais, dentro da área de respecto do Xacemento Arqueolóxico 

catalogado X_007 O Castro, da que se transcribe a ficha no mesmo anexo documental. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: AS VILAS-XARDÍNS, A CONSTRUTORA URBANA S.A. COMPAÑÍA VIGUESA DE 

URBANIZACIÓN. A “BARRIADA-XARDÍN DO CASTRO” O PROXECTO. A URBANIZACIÓN. A EDIFICACIÓN 

/ TRADICIÓN CONSTRUTIVA. EDIFICIOS ORIXINAIS / A COLMATACIÓN DO BARRIO NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XX 

 

Nunha consideración histórica a nivel da cidade o Catálogo do PXOM precisa o seguinte: 

 

(...) Dende o último tercio do século XIX ata o último cuarto de século XX, a cidade foi alargándose 

en todas as direccións seguindo as liñas do tranvía. É a xeira da burguesía emprendedora que foi 

quen de deixar unha das mostras de arquitectura modernista, pero fundamentalmente ecléctica, 

máis importante de Galicia e unha das importantes de España, segundo acreditan os amplos e 

documentados traballos de Xaime Garrido e X. Ramón Iglesias 1. A súa feitura está vencellada a 

unha das grandes profesións de constructores que deu o noso país, cal é a dos canteiros, mestres 

de obra e obreiros aprezados no mundo enteiro, e o seu deseño a unha manchea de arquitectos e 

                                                 
1  Arquitectura urbana; Ed. Concello de Vigo, ano 2000. 
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enxeñeiros que foron capaces de vencer de modo xenial as grandes dificultades que o territorio 

natural (topográficas, xeolóxicas, etc.) e as preexistencias rurais lles impuñan. Ese ben facer 

urbanístico, arquitectónico e constructivo perde forza e mesmo se volta inexistente nos anos do 

período denominado como “desenrolista” (anos sesenta e setenta do século pasado). 

 

Nesa panorama de desaforado crecemento urbano da cidade de Vigo de principios do século XX 

e tomando como modelo outras experiencias de cidades-xardín europeas, iniciadas coas 

propostas de Ebenezer Howard e continuadas con outras máis próximas como a cidade lineal de 

Madrid de Arturo Soria ou as colonias de vilas como El Viso ou La Cruz del Rayo, en Vigo empeza a 

falarse da necesidade de reservar solos para urbanizacións de vilas unifamiliares. 

 

 
      La ciudad-jardín del mañana; E. Howard (1902)                               La ciudad lineal de Arturo Soria (Madrid, 1882) 
 

 

   
Planta de vivendas da Colonia Fuente del Berro (Madrid, 1928) 

 

Coma unha sinal de “modernidade” da cidade a prensa local empeza a facerse eco no ano 1923 
2das iniciativas de varios promotores inmobiliarios que pretenden a creación de “barrios-xardin”, 

“barriadas de vilas e chalés”, etc. Algunhas delas como a promovida por D. Francisco Nieto, 

                                                 
2  Faro de Vigo 1/03/1923 (px.2),7/10/1923 (px.7), 9/09/1923 (px.2) ,14/10/1923 (px.7),7/04/1927 (px. 1) 
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denominada “Vigo Moderno” fracasan completamente e non pasan dun par de anuncios 

publicitarios no Faro de Vigo. 

 

Ditos anuncios publicados no Faro de Vigo falan de una superficie de 72.000 metros cuadrados de 

una de las más hermosas fincas de nuestra ciudad, la que se halla rodeada por dos líneas de 

tranvías y situada en uno de los parajes más hermosos  y sanos de Vigo y a 2.300 metros de la Puerta 

del Sol.  

  

Con estes datos podemos situar esta iniciativa posiblemente entre Coia e Bouzas, pero carecemos 

de máis datos sobre a evolución histórica da mesma. 

 

              

                
Fragmentos de anuncios do Faro de Vigo do proxecto "Vigo Moderno" (Faro de Vigo 7/10/1923 px.7) 
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Porén, a iniciativa da empresa “Constructora Urbana S.A. Compañía Viguesa de urbanización”, 

personificada na figura do seu creador e presidente D. Hipólito Reguenga Borrajo, de construír un 

Barrio-Xardín na aba do Castro, monte que no ano 1924 foi cedido ao Concello de Vigo por parte 

do Ministerio da Guerra, sen deixar de resultar un relativo fracaso chegou a tomar forma e constitúe 

o ámbito deste Plan Especial. 

 

 
Anuncio publicitario da "Constructora Urbana S.A., Compañía Viguesa de Urbanización" 

"Barriada Jardín en los terrenos contiguos al Monte del Castro"3 
 

O desenvolvemento histórico desta iniciativa comeza cunha instancia presentada o 15 de agosto 

de 1925 por D. Andrés Méndez Quintáns, en representación de “LA CONSTRUCTORA URBANA S.A.”, 

constituída cun capital de 1.300.000 pts, que se dirixe ao Sr. Alcalde, Presidente do Concello de 

Vigo expoñendo o proxecto da sociedade anónima de comezar as súas actividades comerciais no 

Concello coa construción (ben en Vigo ou outra rexión...) un grupo de casas tipo chalé, 

unifamiliares, rodeadas do seu correspondente xardín, nas mellores condicións hixiénicas e 

destinadas a vivenda da “tan sufrida clase media”.4 

 

A compoñente social da iniciativa e a vontade de colaboración coa Administración para resolver 

o problema da vivenda queda patente nuns parágrafos da instancia que transcribimos a 

continuación: 

  

En otras ciudades encuentran estas empresas -que aportan mejoras a los pueblos- facilidades por 

parte de los Ayuntamientos, ya que al fin, vienen a contribuir con sus esfuerzos, a la solución de 

problema tan hondo y que tanto se hace sentir como el de la habitación. En Madrid, por ejemplo, 

las casas construidas en la Gran Vía, han obtenido por parte del Ayuntamiento, toda clase de 

                                                 
3 Ilustración que figura no libro “Vigo, cen anos de historia urbana (1880-1980)”, de X.M. Souto, Ed Xerais 1.995, px. 179. 
4 Arquivo Municipal , expediente URB-192 “de la Constructora Urana para construir un grupo de casas-chalet unifamiliares” 
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facilidades y fueron exentas de arbitrios y derechos de construcción durante un largo período de 

tiempo. En otras ciudades ha ocurrido también algo parecido y hasta el mismo Estado se preocupa 

de esta honda crisis de la vivienda y de solucionar el problema desde la Gaceta, haciendo 

concesiones, condonando impuestos y otorgando préstamos a largo plazo y con módico interés. En 

el Extranjero aún obtienen más protección estas empresas constructoras, pues se llega a 

subvencionar cada casa edificada. Tal sucede en algunos Departamentos de Francia y en la 

misma Inglaterra ocurre algo parecido. En los Estados Unidos no existe ya el problema de la 

vivienda, pues fue resuelto sabiamente. 

 

Os anteriores argumentos e a contribución a solucionar tamén en parte la crisis por la que atraviesa 

la clase obrera del ramo de la construcción xustifican, a xuízo da empresa, a solicitude das 

seguintes concesións por parte do Concello: 

 

 - Primera Concesión: Exención durante un período de veinte años, de todos los arbitrios 

municipales, presentes y futuros que graven a las Sociedades Anónimas, y a los bienes muebles e 

inmuebles de la sociedad “La Constructora Urbana”. 

 - Segunda Concesión: Exención de los derechos o arbitrios de construcción que deban 

gravar a las primeras veinticinco casas que la Sociedad construya. 

 - Tercera Concesión: Exención durante veinte años del arbitrio de inquilinato a las primeras 

veinticinco casas, tipo “chalet” construídas por la Sociedad. 

 - Cuarta Concesión: Construcción por cuenta del Excelentísimo Ayuntamiento de las 

alcantarillas necesarias en los terrenos donde la Sociedad edifique sus primeras casas, así como 

también apertura, adoquinado y construcción de aceras. 

 - Quinta Concesión del Excelentísimo Ayuntamiento y siempre que fuese posible, para dotar 

a los terrenos donde se edifique, de los servicios de alumbrado, agua, gas y tranvía. 

 

Na Comisión Permanente do 26 de agosto daquel mesmo ano 1925, o Señor Alcalde propón remitir 

a solicitude ás Comisións de Facenda e Fomento, para que aínda que se consideren inaceptables 

as propostas que se formulan na dita instancia, estuden as concesións que poderían ofrecerse ás 

empresas que queiran dedicarse á construción de vivendas. No debate daquela sesión interveñen 

o Sr. Goméz Román, á sazón concelleiro e tamén arquitecto distinguido na historia da arquitectura 

local daquela época, que se entende debía coñecer o sector inmobiliario da época, para advertir 

que ofreciendo el Ayuntamiento las concesiones que se piden en la instancia, surgirían 

inmediatamente en Vigo muchas empresas dedicadas a la construcción de viviendas, y que debe 

estudiarse el asunto con serenidad exigiendo siempre la garantía de una fianza cuantiosa que 

asegure el cumplimiento de los compromisos contraídos con el Ayuntamiento para disfrutar de las 

concesiones que se indican en la instancia. O Concelleiro Sr. Botana engade que se debería tamén 

garantir solidamente a exactitude da data de comezo dos traballos de construción porque o fin 

principal das concesións está na rapidez da construción. 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 
 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO / PXOM DE VIGO 

V.1. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL – ABRIL 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   34 de 72 

 

 

A resposta das Comisións de Fomento e Obras non se fai esperar e o 12 de outubro de aquel 

mesmo ano entenden que no debe tomarse determinación definitiva sobre un asunto de tanta 

transcendencia sin que el problema se plantee en sus debidos términos. Ademais solicítase que se 

presente, ante todo, un plano do conxunto do grupo de edificacións proxectadas, "para que as 

vías que entre elas se tracen concorden e se amolden ás que o Concello proxecta ... "Tamén 

estiman que se debe presentar unha Memoria descritiva das construcións, definición do prazo de 

edificación, do seu custe e renda, para que o Concello poda, á vista destes datos, contrastar os 

beneficios que se lles fai aos interesados cos que se piden ao Concello. 

 

Finalmente as Comisións conclúen (...)" en ningún caso deberá acceder el Excmo. Ayuntamiento a 

la pretensión de que sea la Corporación Municipal la que construya por su exclusiva cuenta los 

pavimentos, las aceras, las alcantarillas de las callles que han de formar parte del núcleo en que se 

levante el grupo de casas a que la instancia se refiere." 

  

 Trasladado o anterior ditame á Constructora Urbana, Compañía Viguesa de Urbanización S.A., está 

encarga ao arquitecto Jenaro de la Fuente a redacción do correspondente proxecto que se 

presenta ante o Concello en decembro de 1926 solicitando permiso para a construción de sete 

chalés, nos seus terreos denominados “Finca Areosa”. No Arquivo Municipal atópase o plano da 

parcelación que se pretende, marcado cunha cruz as sete parcelas onde se ían construír os sete 

modelos de chalés . 

 

    
 

Cartela e firma de Jenaro de La Fuente no plano presentado por "Constructora Urbana S.A., Compañía Viguesa de 

Urbanización",como Proxecto de ciudad-Jardín nos terrenos inmediatos ao Parque do Castro. 
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Positivado do plano do Proxecto da" Ciuda-Jardín del Castro" (1925) 

 

Tras os oportunos informes técnicos e ditame da Comisión de Fomento, a Comisión Municipal 

Permanente do 22 decembro de 1926 outorga a licenza, previa a fixación da liña e rasante que lle 

será fixada pola Oficina de Vías e Obras. 

 

A fixación da liña e rasante así como a obriga de cesión e urbanización orixinará o segundo conflito 

entre a Compañía e o Concello. Outorgada a liña e rasante no ano 1927, a reacción da Compañía 

Urbana, en escrito do seu avogado D. José Amado y Domínguez, ante a denegación polo 

Concello de dúas licenzas máis en xaneiro de 1930, é esixir que o Concello adquira a propiedade 

dos terreos destinados a viais, ao que accede o Concello o 13 de xaneiro de 1930, pola vía do 

acordo coa empresa propietaria, no prezo que fixase o asesor xurídico, encargando ao enxeñeiro 

de Vías e Obras o estudo dos proxectos necesarios para a prolongación e conexión destas rúas, así 

como que se teñan en conta as obras de urbanización xa executadas por “Constructora Urbana”. 

 

Porén a inactividade do Concello, e sen acordo sobre o prezo, leva ao letrado de empresa D. José 

Amado a presentar o 1 de outubro de 1930 un duro alegato no que manifesta: 

 

La sociedad que represento, fundada en Vigo para dedicarse a la construcción de chalets y 

barriada-jardín, adquirió los terrenos situados en el lugar de la Areosa, y fueron adquiridos en aquel 

sitio porque además de ser uno de los más bellos y pintorescos de Vigo reunían las condiciones 
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precisas para ejecutar en ellos las edificaciones que la Sociedadd proyectaba, que eran chalets 

aislados, convenientemente distribuidos y como salpicados entre jardines (...) 

 

En esta forma no teníamos necesidad de sujetarnos a alineaciones; en cuanto a rasantes 

seguiríamos las que a nosotros nos conviniese amoldándonos únicamente a la topografía (...) 

 

(...) Por la índole especial y característica de nuestras edificaciones no nos hacían falta nuevas 

calles, ni variación alguna de las rasantes de los terrenos; con nuestras construcciones -distinta en 

absoluto a la corriente en Vigo de casasa la línea- aprovechamos todo el terreno adquirido, sin 

desperdiciar nada y sin obtener por lo tanto perjuícios económicos, por lo que las pequeñas calles 

que dejésemos entre jardines las recargábamos insensiblemente en el precio fijado de cada jardín 

y chalet correspondiente (...) 

 

(...) En resumen a la Sociedad y bajo su punto de vista económico (muy de tener en cuenta en una 

empresa mercantil) no le interesaba ninguna calle en el interior de sus terrenos, al Ayuntamiento, si. 

El Ayuntamiento interviene en nuestra propiedad, por su sola conveniencia. 

 

El Ayuntamiento, al darnos permiso para edificar el primer grupo de chalets intervino -con uso 

indiscutible derecho- en nuestra propiedad limitándonos nuestra libertad constructiva y 

obligándonos a dejar para ellas, nada menos que CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

metros cuadrados, equivalentes a casi un treinta por ciento de la total extensión de que 

disponíamos. Nos señaló también unas rasantes que no nos interesaban, pero a él sí, que nos 

obligaron a efectuar unos desmontes de piedra y tierras de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco 

metros cúbicos de relleno-varios muros de contención, cierres y vallas de mayor cantidad y calidad 

sobre todo, lo más doloroso nos obligaron a talar un frondoso y hermosísimo castañal de más de 

cincuenta años de vida y de un indiscutible valor afectivo. Además la intervención municipal, 

efectuada, como decimos por su sola conveniencia, pero no por la nuestra, al señalarnos las líneas 

y rasantes nos hizo variar por completo nuestro primitivo plan de distribución de edificaciones, 

ocasionándonos con ello un indudable prejuício en nuestros intereses en beneficio exclusivo del 

común. 

 

LO PARADÓJICO DE LA SITUACIÓN: El Ayuntamiento limita nuestra propiedad, coarta nuestra 

libertad constructiva, pone tope a nuestras actividades, entorpeciéndolas y perjudicando nuestros 

intereses. No se decide espontáneamente a comprar los terrenos que detenta ilegal e 

irregularmente, tampoco los expropia, tampoco abre las calles que trazó en nuestra mediatizada 

propiedad. Este absurdo proceder, equivalente al despojo, que irresponsablemente mantiene el 

Ayuntamiento año tras año. 
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Dende logo o debate non deixa de ser de interese e en nada moi diferente aos debates 

urbanísticos que seguen a darse nos nosos días, sobre a función social da propiedade, a 

intervención municipal no uso do solo e da edificación, os deberes dos propietarios de solo e dos 

promotores urbanísticos, a disciplina urbanística, as urbanizacións privadas, os condominios, etc. 

 

Non obstante compróbase en decembro de 1930 polo enxeñeiro municipal director de augas e 

vías públicas, sr. Vila, que onde se pretende construír os dous chalés seguintes aos sete primeiros  

está afectado por unha rúa correspondente ao Plano de Vigo e non se axustan á liña e rasante 

concedida, polo que non se poden autorizar ditas construcións como pretende a Compañía.  

 

Non se sabe, pero posiblemente influído por este asunto, o Concello de Vigo que dispoñía 

unicamente dunhas Ordenanzas de edificación do ano 1925 redactadas polo propio Jenaro de La 

Fuente, incluíu no ano 1930 unhas ordenanzas específicas para o Monte do Castro, atendendo 

unha moción do Concelleiro Manuel Abal, nas que se establecen unhas limitacións á edificación 

nos arredores do Monte, nun perímetro que se delimitaba, consistentes na obriga de construcións 

illadas de tres plantas como máximo e unha ocupación do 25 %. Estas Ordenanzas continuaron 

aplicándose despois nos sucesivos planes urbanísticos e figuran transcritas na edición de 

ordenanzas municipais de 1953. 

 

O caso é que finalmente o Concello fíxose coa propiedade das rúas da urbanización do barrio 

Jardín do Castro e aínda que a actividade da empresa “Constructora Urbana S.A. Compañía 

Viguesa de Urbanización” limitouse á construción daqueles primeiros 7 chalés, o certo é que o 

trazado, parcelación e tipoloxías edificatorias responderon moi sensiblemente a aquel plano que 

presentase a empresa no 1926.  

 

O propio Hipólito Reguenga solicitou licenza, acompañada do proxecto redactado tamén por D. 

Jenaro de la Fuente para a súa propia vivenda unifamiliar na Finca da Areosa, que lle foi 

concedida o 3 de novembro de 1933. 
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Ilustración. D. Hipólito Reguenga, promotor da Colonia do Castro (arriba á esquerda), nunha ilustración pertencente ao Anuario 

de Vigo de 1927. Proxecto de Jenaro de la Fuente para a súa vila-chalé na finca da Areosa (1933) (URB-223) 
 

É de sinalar que a maioría dos chalés construídos nesa época localízanse na couzada de forma 

romboidal situada entre a rúa do Couto (agora Marqués de Alcedo) e Nicaragua, couzada non 

incluída polo PXOM na súa delimitación de Plan Especial e que porén conserva o maior número de 

edificacións orixinais da colonia (couzada número 11 proposta na modificación da delimitación). 

 

 
Fotografía de Pacheco, que figurou no anuario de Vigo de 1927 ( Editorial P.P.K.O.) na que se aprecian catro chalés construídos 

na couzada 11, exterior á delimitación do PXOM (correspóndense coas parcelas 48, 49, 50 e 51 do PXOM) 
 

Frustrado ese primeiro intento da promoción unitaria dunha colonia propiamente dita na aba do 

Castro, o certo é que a situación privilexiada dos terreos, o crecemento da cidade cara o sur coa 

apertura da Gran Vía e o trazado da Praza de España e as súas circulares, provocaron que o 
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ámbito fora ocupándose por unha morea de vivendas unifamiliares dunha burguesía acomodada 

que elixiu este lugar como apropiado para as súas residencias familiares. 

 

Así desde finais dos anos corenta (como mostran as cartografías de Cominges dos anos 50 e a 

fotografía aérea do voo americano) principalmente a aba leste do Castro, entre o Camiño Alto do 

Couto (agora Marqués de Alcedo) e a Praza de España, e entre camiño do Couto e de San 

Amaro, foi colmatándose de chalés deseñados polos principais arquitectos da época vencellados 

moitos deles por vínculos familiares a esa mesma sociedade viguesa (Antonio Cominges, Fernando 

Molíns, Antón Román Conde ou máis adiante Fernando Araujo ou Arturo Fraga Framil). 

 
Postal dos anos cincuenta co trazado da Gran Vía, de esquerda a dereita. No centro a Praza de España, atravesada pola rúa 

Pizarro-San Amaro e o eixo principal de Manuel Olivié de subida ao Castro. No primeiro termo o chalé de Enrique Lorenzo, 

serpeando cara á dereita o camiño do Couto, ao fondo dereita a colonia Barrio-xardín do Castro. 
 

Os chalés desa época teñen unha impronta aínda historicista e rexionalista, seguindo os gustos 

iniciados nos orixes da colonia por Jenaro de la Fuente ou outros exemplos dos irmáns Gómez 

Román na cidade, e de seguro que a súa construción non só foi unha necesidade funcional ou 

familiar senón tamén unha sinal de identidade ou de posicionamento social. 
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Chalet para D. Eduardo González, na rúa do Couto , proxecto de D. Antonio Cominges ( 1.945) 

 

 Así moitos deses chalés teñen nome e son coñecidos no Vigo desa época polos apelidos dos seus 

donos, todos eles industriais ou comerciantes de renome na cidade: a casa de Enrique Lorenzo 

propietario dos Asteleiros Vulcano, a de Moisés Álvarez propietario das Porcelanas Santa Clara, a 

Casa de Fernando Conde consignatario de buques e presidente da Cámara de Comercio, etc. 

 

    
Chalet  de D. Fernando Conde na rúa do Couto,no proxecto de ampliación do ano 1.945, redactado por Francisco Castro 

Represas, unha singular excepción racionalista lamentablemente desaparecido nos anos noventa do século XX. 
 

 

Nos anos 60 os chalés construídos na zona máis ao sur cara á rúa San Amaro empezan a ter un 

carácter máis moderno ou internacional, no que se empezan a substituír os elementos rexionalistas 

ou historicistas por outros máis desprovistos de ornamento.   
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Exemplo de actuación dos anos 60-70: casa de Celso Muleiro na parcela P-28, polo arquitecto Fernando Araujo 

 

 

A derradeira achega de interese, de finais dos anos 70, a constitúe a vivenda unifamiliar da familia 

Arteta na confluencia de Manuel Olivié con Marqués de Alcedo, un dos primeiros proxectos de 

Javier Pena e Luis Sáez, na que se introducen novedosos guiños a tendenzas arquitectónicas 

daqueles anos de carácter funcionalista ou postmoderno, con referencias ás cúpulas de 

Buckminster Fuller ou aos artefactos futuristas de Archigram, constituíndose como unha peza 

singular, un edifico collage non exento de inxenio. 
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Achega dos anos 70-80: o proxecto de Javier Pena e Luis Sáez na parcela P-18; casa para Lidia Loredo 

 

Nembargantes, non se pode dicir o mesmo dos últimos chalés construídos na zona, nos anos 90, nos 

que predominou a técnica do "revival" ou pastiche historicista, que unida á industrialización do 

oficio da cantería deu como resultado uns edificios que se ben poden entenderse integrados 

tipoloxicamente ou en canto aos seus materiais pero que non aportan nada creativo ou inxenioso 

nin propio do momento da súa construción. 

 

Aínda que o ámbito soportou bastante ben a presión desarrollista dos anos setenta do século XXI e 

non foi obxecto, agás nos seus bordos, de moi importantes demolicións ou renovacións, sí que 

algunhas substitucións e subdivisións de parcelas producíronse, comezando nesa época unha 

implantación de usos non residenciais, escolares e sanitarios que continúa ata os nosos días.    

 

O centro Aloia escolar e o Hospital do Perpetuo Socorro, agora Clínica El Castro, son os primeiros 

exemplos. Na contorna atopábanse edificios tamén de maior dimensión como o Cable Inglés, na 

súa derradeira época, antes de desaparecer o Colexio das Acacias na parte alta de Taboada Leal 

ou o Colexio dos Maristas, na finca entre o camiño da Areosa e Taboada Leal. 
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A EVOLUCIÓN DO ÁMBITO NAS CARTOGRAFÍAS E FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS 

 

A documentación cartográfica e fotográfica empregada para o estudo da evolución histórica do 

ámbito foi a que se relaciona de seguido. 

 

- Cartografías do século XIX. Plano de Coello, ano 1856:  

 
 

Nesta época o ámbito é o extra radio da cidade amurallada. O camiño do Couto alto sae cara ao 

sur, ascendendo polo bordo do Monte do Castro (de propiedade militar) e diríxese á parroquia de 

Santiago de Vigo (situado nos terreos actualmente ocupados pola Gran Vía e a rúa Venezuela) e 

máis ao sur en dirección á Capela de Santa Rita ou San Honorato. 

As fincas das marxes teñen un carácter rural, con algún casarío espallado como o que se aprecia 

na zona da Finca da Areosa, onde o Couto se bifurca cara Santiago de Vigo e que pola 

representación da cartografía dáse a entender que destínanse a cultivos e hortas de mediano 

tamaño, aproveitando a ladeira e a boa orientación. 

 

 
Plano de Coello do ano 1856 
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- Cartografía do século XIX. Plano militar, ano 1875:  

 
Plano do Arquivo Militar do Ministerio do Exército (ano 1875) 

 

- Cartografía do século XX. Plano de Ramiro Pascual, ano 1910: 

 

 
Plano de Ramiro Pascual do ano 1910, antes do proxecto da Praza de España 

 

Neste plano do ano 1910 pódese apreciar unha maior ocupación en torno aos camiños do Couto 

Alto e Baixo) e San Amaro. As aliñacións que se debuxan son a escuadra, ortogonais, e aínda non 

hai indicios da Praza de España nin da Gran Vía co seu trazado radio concéntrico. 
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- Plano de Manuel Cominges, ano 1948 (revisado1958): 

 

 
 

Neste plano de Manuel Cominges de 1948 (revisado 1958) superpúxose o trazado do Plan de 

aliñacións proposto por Ramiro Pascual co trazado radio concéntrico da Praza de España, a 

apertura da GranVía e o ensanche “romboidal“ ao norte e que dará orixe á actual Praza Elíptica. 

 

A ocupación pola edificación só reflicte a primeira fase da Colonia, cos 7 primeiros chalés 

construídos na Finca da Areosa por Constructora Urbana en torno a Marqués de Alcedo. 

 

Este plano marca, en certo modo o punto intermedio entre a primeira e a segunda fase dos 

asentamentos do ámbito; segunda fase que terá o seu inicio en torno ao ano 1945 nos cuarteiróns 

radio concéntricos xurdidos das radiais da Praza de España. 
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 - Ortofotografía do voo do exército americano, ano 1956: 

 

 
Ortofotografía do voo do exército americano, ano 1956 

 

Na ortofotografía do voo do exército americano do ano 1956 obsérvanse 11 vivendas na Finca da 

Areosa ademais doutras 16 na parcelación xurdida entre as vias radiais da Praza de España (hoxe  

rúa do Couto-Fernando Conde e rúa San Amaro) e as súas circulares (rúa Conde de Gondomar e 

San Amaro-Castro Salcidos). As vivendas unifamiliares construídas nesta época poden considerarse 

de alto “standing” tanto polos seus materiais, localización e dimensións, colaborando a constituír 

unha agrupación residencial reservada a un elevado nivel social.  

 

A actividade construtiva e urbanizadora que se concentra no ámbito nesa época pode apreciarse 

nesta foto con toda a súa intensidade: a Avenida da Gran Vía como gran boulevard aberto nesa 

época, a Praza de España como importante antesala de entrada da cidade, as súas radiais 

trazadas con amplitude como acceso ao Monte do Castro (hoxe Manuel Olivié) ou o 

ensanchamento e remodelación do antigo camiño do Couto que atravesa a Praza. A residencia 

Almirante Vierna (non aparece na foto, pero quedaría inmediatamente á dereita da Praza de 

España) recentemente construída nas inmediacións como edificio máis alto da cidade e os 

importantes chalés de familias sinaladas da cidade que empezan a ubicarse neste lugar. 
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- Cartografía LECAR, ano 1964: 

 

 
Cartografía LECAR ano 1964 

 

Nesta cartografía dos anos 60 do século XX pódese apreciar o ámbito no seu período 

practicamente definitivo, despois da implantación das dúas fases da colonia de chalés. A primeira,  

rematada frustradamente, a iniciativa de Constructora Urbana na Finca da Areosa, foise 

completando mediante promocións individuais, e a segunda completada a urbanización das rúas  

de Manuel Olivié, Couto, San Amaro, Ramón y Cajal e Conde de Gondomar, como soporte de 

grandes mansións, en grandes parcelas, que a partir dese momento comezaron a ser obxecto de 

procesos de subdivisión e cambios de uso. 

 

Ao norte do ámbito (aínda sen abrir a rúa Venezuela, vía principal que se urbanizará por eses anos) 

obsérvase o ediifico e a parcela do Cable Inglés, apoiado na rúa Taboada Leal, e a finca dos 

Irmáns Maristas de grandes dimensións (tamén denominada da Areosa) que adquirirá o seu fronte 

á nova rúa Venezuela edificándose neses mesmos anos o novo colexio. 
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- Cartografía, ano 1985: 

 

 
Cartografía do ano 1985 

Neste plano pódese apreciar a renovación tipolóxica iniciada nos anos 70 principalmente no 

cuarteirón máis ao norte da finca da Areosa, entre as rúas Nicaragua, Marqués de Alcedo e 

Taboada Leal no que vaise a derribar o edificio principal e o chalé existente na parcela do antigo 

“Cable Inglés”, naqueles anos utilizado como Colexio das Acacias e tamén vaise a ocupar a 

parcela situada ao sur da finca do colexio dos irmáns Maristas para dar paso a unha tipoloxía 

compacta de bloque multifamiliar de 8, 9 e 10 plantas. Polo sur, nos mesmos anos complétanse os 

cuarteiróns en retículas das paralelas á Gran Vía: rúas Barcelona, Zaragoza e San Amaro, con 

edificación pechada entre medianeiras de entre 5 e 8 plantas que deixan nos seus intersticios catro 

chalés unifamiliares en situación cando menos estraña. 

 

Nos anos 90 do século XX desenvólvese a actuación da Praza Elíptica, na confluencia entre Simón 

Bolívar e Nicaragua, no bordo nordeste do ámbito deste Plan especial, que se ordena xunto cun 

centro comercial no subsolo e bloques abertos de ata 14 plantas, contiguos á colonia que nos 

ocupa cunha difícil coexistencia. 
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- Cartografía, ano 2011. O estado actual: 

 

 
Cartografía do ano 2011 

As principais novidades observables nesta cartografía, en relación coa anterior, son o remate da 

Praza Elíptica cos edificios de 14 plantas polo norte e a densificación dos cuarteiróns M-5 e M-6 do 

ámbito por subdivisión das parcelas 19-20-25 (antiga parcela e chalé de Fernando Conde), 22-23 e 

31-32 con fronte a Castro Salcidos. 

 

- Cartografía do vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, ano 2008. O futuro: 

 

Finalmente a actuación prevista e iniciada da Praza de España, que concentra a edificación en 

altura no lado leste da praza e reserva a zona oeste como ladeira cuasi-peonil de acceso ao  

Castro, pode resultar unha oportunidade definitiva para a conservación da colonia ou ben unha 

presión inmobiliaria insoportable a medio prazo. 
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Imaxes da ordenación detallada AOD A-4-06 PRAZA DE ESPAÑA  no PXOM deVigo de 2008. Na parte superior plano de 

ordenación, no medio actuacións illadas previstas, na parte inferior Imaxe 3D. 
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5.4. MEDIO SOCIECONÓMICO 

 

POBOACIÓN 

 

A poboación do ámbito   

Segundo os datos do censo municipal de habitantes, no ámbito da colonia aparecen censados 

actualmente un total de 113 habitantes, o que supón unha densidade de poboación de 19,5464 

habitantes por hectárea. Esta densidade é inferior á densidade total do termo municipal, de 27,26 

habitantes por hectárea e moi por debaixo da densidade da cidade central que chega aos 241 

habitantes por hectárea. A razón desta baixa densidade pode xustificarse na tipoloxía de vivenda 

unifamiliar, polo despoboamento e tamén polos cambios de uso residencial a terciario que se 

veñen dando no ámbito. 

 

A composición de poboación censada por sexos e idades arroxa un total de 113 habitantes, 50 

homes e 65 mulleres, coa seguinte pirámide de poboación: 

 

 
                                                                                                                         

A PROPIEDADE DO SOLO: A PARCELACIÓN, A EDIFICACIÓN. 

 

As fichas de información de edificios 

Para poder chegar a coñecer a situación real de edificación e da estrutura urbana do ámbito do 

Plan Especial, elaboráronse dous tipos de fichas de información individualizada, nas que se 

recolleron todos os datos significativos que se consideraron de interese.  
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Levantáronse 51 fichas de información correspondentes á totalidade de parcelas e edificios 

incluídos no ámbito nos que recolléronse os seguintes datos: catastrais, de propiedade (datos 

ocultos por protección de datos), de ocupación e edificabilidade, de características construtivas e 

formais, dos elementos de xardinería e arborado de valoración e estado de conservación de cada 

un dos elementos construtivos, etc., ademais dunha serie de fotografías características dos 

elementos significativos e un plano de situación correspondente. Do arquivo municipal e da 

bibliografía que se cita obtivéronse datos dos proxectos de construción autoría de proxectos e 

datas de construción e características principais. 

O modelo de ficha figura a continuación e consta de dúas caras a tamaño DIN A-4, na que na 

primeira recóllense os datos de situación, fotografías e datos descritivos, e na segunda  

concéntrase a documentación gráfica con recortes de imaxes de planos orixinais dos proxectos ou 

publicacións e un segundo apartado de planos de arquitectura con levantamentos específicos de 

alzados que se consideraron de interese. 

 

No levantamento e delineación dos alzados que figuran nestas fichas colaboraron os deliñantes 

Nahir López Penas , Alejandro Davila Fernández  e Raquel Leiro Otero e a arquitecta técnica Marina 

Alonso Mora, e neles utilizáronse os planos orixinais e visitas de campo para incluír o estado actual 

das edificacións. 

 

       
A totalidade das fichas informativas da edificación figuran nun Anexo  a esta Memoria 
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O estudo conxunto de todas estas variables concretouse nunha valoración final global integrada 

por tres conceptos: valoración arquitectónica, se o edificio responde a unhas características 

estilísticas ou construtivas propias da época da súa construción e pode considerarse modélico de 

dito período arquitectónico; ambiental, na medida que o edificio se integra nas características do 

conxunto da Colonia do Couto; e histórico, se o edificio está datado e é da autoría dun autor 

recoñecido, se figura publicado nalgún estudo ou publicación de investigación, se figura entre os 

edificios orixinais da Colonia ou se dalgunha forma trátase dun edificio ligado a algún 

acontecemento histórico relacionado co ámbito ou coa cidade.   

 

O resumo final da investigación efectuada da edificación permitirá xustificar a proposta de 

catalogación da edificación e dos elementos naturais específica deste Plan Especial. 

 

O resumo de valoración da edificación é o seguinte:                     

C
O
U
Z
A
D
A 

P
A
R
C
E
L
A 

REFERENCIA 
CATASTRAL LOCALIZACIÓN CATÁL

OGO AUTOR 

DA
TA 
PR
OX
EC
TO 

VALO
RACI
ÓN 

ARQU
ITECT
ÓNIC

A 

VAL
ORA
CIÓN 
HIST
ÓRIC

A 

VAL
ORA
CIÓN 
AMBI
ENT
AL 

VALO
RACI
ÓN 

GLOB
AL 

M1 P1 3057001NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 

ALCEDO, 7 A_097 

JENARO DE 
LA FUENTE / 
XOSÉ BAR 

BOO 
1940/ 
1979 ALTA ALTA ALTA  ALTA

M1 P2 3057002NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 

ALCEDO, 4       NULA NULA NULA NULA

M1 P3 3057025NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 

ALCEDO, 1       NULA NULA NULA NULA

M1 P4 3057026NG2725N RÚA NICARAGUA       NULA NULA NULA NULA

M1 P5 3057004NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 

ALCEDO, 6       BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA

M1 P6 3057021NG2725N RÚA COUTO, 3       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M1 P7 3057022NG2725N RÚA COUTO, 1       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M1 P8 3057003NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 
ALCEDO, 13       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M1 P9 3057023NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 
ALCEDO, 11   

FRANCISCO 
CASTRO 
REPRESAS   BAIXA MEDIA MEDIA MEDIA

M1 P10 3057024NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 

ALCEDO, 9       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M2 P11 3056801NG2735N RÚA COUTO, 2     BAIXA MEDIA BAIXA BAIXA

M2 P12 3056802NG2735N 
RÚA TROVADOR 
MENDIÑO, 1º A   

JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ 

MADRID   MEDIA MEDIA BAIXA MEDIA

M3 P13 3156001NG2735N RÚA COUTO, 4 A_205 

EMILIO 
QUIROGA 
LOSADA 1947 ALTA ALTA ALTA  ALTA

M4 P14 3055901NG2735N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 
ALCEDO, 19       ALTA BAIXA MEDIA MEDIA
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M4 P15 3055902NG2735N 
RÚA TROVADOR 

MENDIÑO, 2       BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA

M4 P16 3055903NG2735N 
RÚA TROVADOR 

MENDIÑO, 2 B       MEDIA BAIXA BAIXA BAIXA

M4 P17 3055904NG2735N 
RÚA RAMON Y 

CAJAL, 7       BAIXA MEDIA BAIXA BAIXA

M4 P18 3055905NG2735N 
RÚA MANUEL 

OLIVIÉ, 10   
JAVIER PENA / 

LUIS SAEZ 1978 ALTA BAIXA MEDIA MEDIA

M5 P19 3155901NG2735N RÚA COUTO, 6       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M5 P20 3155905NG2735N 
RÚA RAMON Y 

CAJAL, 1 B       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M5 P21 3155902NG2735N RÚA COUTO, 8 A_105 
ANTONIO 

COMINGES  1945 ALTA ALTA ALTA  ALTA

M5 P22 3155907NG2735N 
RÚA CONDE DE 
GONDOMAR, 4       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M5 P23 3155906NG2735N 
RÚA MANUEL 

OLIVIE, 4   
JOSÉ 

HERRERO 1995 BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M5 P24 3155903NG2735N 
RÚA MANUEL 

OLIVIE, 6   
ANTONIO 

COMINGES 1966 BAIXA MEDIA MEDIA MEDIA

M5 P25 3155904NG2735N 
RÚA RAMON Y 

CAJAL, 3       BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA 

M6 P26 3054401NG2735S 
RÚA MANUEL 

OLIVIE, 11   

TOMÁS 
PÉREZ-

LORENTE / 
FRANCISCO 

YÁÑEZ   ALTA MEDIA BAIXA MEDIA

M6 P27 3054402NG2735S 
RÚA MANUEL 

OLIVIE, 9     BAIXA MEDIA MEDIA  MEDIA

M6 P28 3054403NF2735S 
RÚA RAMON Y 

CAJAL, 8   
FERNANDO 

ARAÚJO 1972 ALTA  BAIXA MEDIA  MEDIA

M6 P29 3054404NG2735S 
RÚA RAMON Y 

CAJAL, 10   
FERNANDO 

MOLINS 1946  ALTA  ALTA MEDIA  ALTA 

M6 P30 3054405NG2735S 
RÚA SAN AMARO, 

14       ALTA MEDIA ALTA MEDIA

M6 P31 3054407NG2735S 
RÚA CASTRO 

SALCIDOS, 5 A       BAIXA  BAIXA BAIXA BAIXA

M6 P32 3054406NG2735S 
RÚA CASTRO 
SALCIDOS, 3       BAIXA  MEDIA BAIXA BAIXA

M7 P33 3154401NG2735N 
RÚA MANUEL 

OLIVIÉ, 7 A_061 

EMILIO 
QUIROGA 
LOSADA 1945  ALTA ALTA ALTA ALTA

M7 P34 3154402NG2735N 
RÚA MANUEL 

OLIVIE, 5 A_062 
ANTONIO 

COMINGES 1946 ALTA ALTA ALTA ALTA

M7 P35 3154403NG2735S 
RÚA CONDE DE 
GONDOMAR, 10   

MANUEL 
GÓMEZ 
ROMÁN 1950  ALTA ALTA ALTA ALTA

M7 P36 3154404NG2735S 
RÚA SAN AMARO, 

8 A_099 

FRANCISCO 
CASTRO / 

PEDRO 
ALONSO 1947  ALTA ALTA ALTA ALTA

M7 P37 3154405NG2735S 
RÚA SAN AMARO, 

10       MEDIA  ALTA MEDIA MEDIA

M7 P38 3154406NG2735S 
RÚA RAMON Y 

CAJAL, 7       BAIXA  NULA NULA BAIXA

M8 P39 3053901NG2735S 
RÚA SAN AMARO, 

7   
ANTONIO 

COMINGES  1962 ALTA MEDIA ALTA ALTA

M8 P40 3053902NG2735S 
RÚA SAN AMARO, 

9      1965 ALTA MEDIA ALTA ALTA

M8 P41 3053910NG2735S SAN AMARO, 11   
EMILIO 

SALGADO   1953 ALTA ALTA ALTA ALTA
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M9 P42 3153001NG2735S 
RÚA BARCELONA, 

1   

FRANCISCO 
CASTRO / 

PEDRO 
ALONSO  1946 ALTA ALTA ALTA ALTA

M10 P43 3154801NG2735S 
RÚA SAN AMARO, 

3     1946  MEDIA  ALTA ALTA ALTA

M10 P44 3154802NG2735S 
RÚA SAN AMARO, 

5   
FERNANDO 

MOLINS  1946 ALTA ALTA ALTA ALTA

M11 P45 2958101NG2725N 
RÚA MARQUES DE 

ALCEDO, 1      1922 MEDIA  ALTA ALTA ALTA

M11 P46 2958102NG2725N0 
RÚA NICARAGUA, 

2A      NULA  NULA NULA NULA

M11 P47 2858103NG2725N RÚA NICARAGUA 2      1979  BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M11 P48 2958104NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 

ALCEDO, 3      1967  BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA

M11 P49 2958105NG2725N 

TRAVESÍA 
MARQUÉS DE 

ALCEDO, 1        MEDIA ALTA ALTA ALTA

M11 P50 2958106NG2725N 
RÚA MARQUÉS DE 

ALCEDO, 5      1928 MEDIA ALTA ALTA ALTA

M16 P51 2958107NG2725N 
RÚA MARQUÉS DE 

ALCEDO, 3     1925 MEDIA ALTA ALTA ALTA

 

A toma de datos de información da estrutura urbana 

 

Efectuouse unha toma de datos, tanto de campo como de gabinete,  de todos e cada un dos 

tramos urbanos existentes no ámbito, recolléndose os datos seguintes: datos de accesibilidade, de 

materiais e estado físico de viais e beirarrúas, dos peches de parcela, das alteracións en materiais e 

espazos libres, do estado de conservación da imaxe urbana, arborado, elementos positivos e 

negativos. Ademais realizáronse reportaxes fotográficas en secuencias por tramos.  

 

Planos de información da edificación e da estrutura urbana 

Cos datos obtidos a partir das fichas de levantamento de información elaboráronse os seguintes 
planos: 
 
Planos de información: 

 

I.01. V.1. SITUACIÓN. Escala 1/60.000 1/2.500. A2. 

I.02. V.1. PXOM VIXENTE. Escala 1/2.000. A2. 

I.03. V.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. Escala 1/5.000 1/1.000. A2. 

I.04. V.1. IDADE EDIFICACIÓN. Escala 1/5.000 1/1.000. A2. 

I.05. V.1. PARCELARIO. Escala 1/1.000. A2. 

I.06. V.1. ALTURAS EDIFICACIÓN. Escala 1/1.000. A2. 

I.07. V.1. OCUPACIÓN SOLO. Escala 1/1.000. A2. 

I.08. V.1. USOS SOLO PLANTA BAIXA. Escala 1/1.000. A2. 

I.09. V.1. USOS SOLO PLANTA PRIMEIRA. Escala 1/1.000. A2. 

I.10. V.1. ESPAZOS LIBRES. Escala 1/1.000. A2. 

I.11. V.1.TRANSPORTE E TRÁFICO EXISTENTE. Escala 1/1.000. A2. 

I.12. V.1. REDE ABASTECEMENTO AUGA. Escala 1/1.000. A2. 
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I.13. V.1. REDE GAS. Escala 1/1.000. A2. 

I.14. V.1. REDE SANEAMENTO. Escala 1/1.000. A2. 

I.15. V.1. VEXETACIÓN DE INTERESE. Escala 1/1.000. A2. 

I.16. V.1. LARGO VIAIS. Escala 1/1.000. A2. 

I.17. V.1. PECHES E ELEMENTOS DE INTERESE. Escala 1/1.000. A2. 

I.18. V.1. SECCIÓNS – COUZADAS 1 A 5. Escala 1/500. A2. 

I.19. V.1. SECCIÓNS – COUZADAS 6 A 11. Escala 1/500. A2. 

I.20. V.1. FACHADAS DAS EDIFICACIÓNS. Escala 1/300. 

 

OS USOS DO SOLO     

 

O número de vivendas, un total de 43 , supón unha densidade de vivenda por hectárea de 5,98 

vivenda/ha, inferior á media xeral do concello de 11,23 vivendas por hectárea é moi inferior ás 42 

vivendas por hectárea da cidade central.  

 

Dos 47  edificios orixinalmente unifamiliares : 41  destínanse integramente a vivendas unifamiliares, 2 

parcialmente, 3  integramente teñen un uso diferente ao residencial e 1 atópase baleiro ou sen uso 

determinado. 

 

O índice de transformación de usos residenciais pode estimarse baixo, aínda que se aprecie un 

certo perigo de terciarización e especialización. 

 

Ademais dentro do ámbito deste Plan Especial localízanse dous equipamentos de titularidade 

privada: a clínica O Castro, antes coñecida como “Perpetuo Socorro”, e a escola de formación 

profesional Aloia. Ámbolos dous equipamentos privados foron recoñecidos xa polo PXOM que lles 

outorgou unha cualificación de ordenanza específica 13 dotacional privado sanitario e escolar 

respectivamente. Doutra banda o proceso de transformación de usos residenciais e terciarios está 

iniciado na zona residencial, tal e como xa se indicou, onde se constata a apertura dunha gardería 

(parcela 45 da rúa Marqués de Alcedo, 1) e dun edificio de oficinas e despachos profesionais 

(parcela 13 da rúa Couto, 4).  

 

No ano 1975 houbo un intento de construción dun centro psiquiátrico na agrupación entre as 

parcelas 14 e 15, pero a iniciativa non pasou dunha solicitude de licenza que non chegou a ser 

outorgada. 

 

Nas inmediacións do ámbito e en edificios da mesma tipoloxía unifamiliar cara ao Castro, como á 

Praza de España, detéctase igualmente ese proceso de cambio de uso con varias garderías na rúa 

San Amaro ou avenida Álvarez Vázquez, onde tamén se situou o Conservatorio Superior de Música 
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sobre a vivenda unifamiliar de Moisés Álvarez ou na praza de España as oficinas do Real Club Celta 

de Vigo no chalé de Enrique Lorenzo, que a ordenación detallada da Praza de España respecta. 

 

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

ámbito de planeamento.  

 

MOBILIDADE 

 

Cobertura do transporte público 

Dado o emprazamento privilexiado do ámbito, en pleno centro da cidade, a cobertura do 

transporte público é moi ampla; a unha distancia menor de 300 metros do ámbito do PEP Couto 

existen  numerosas paradas de autobús urbano, como por exemplo a Praza de España e a Praza 

do Rei; ademais discorre polo propio ámbito a liña L27, cunha frecuencia aproximada duna hora e 

cuxas paradas se sinalan no plano de información I.11 do presente plan. 

 
              

 
 
 
 
 
 

Fonte: VITRASA. Mapa da cobertura da Liña 27 Beade-Rabadeira e Detalle da súa ruta (dereita). 
 

Tráfico de vehículos.- 

Para coñecer a situación actual en materia de tráfico de vehículos no ámbito de traballo 

encargóuselle  ao departamento municipal de mobilidade e transportes do Concello de Vigo un 

estudo que aportara os aforos e intensidades do tráfico habitual. 

 

O resultado dese estudo amosa unha  intensidade media diaria (IMD) en torno aos 10.000 vehículos 

día  na Rúa Manuel Olivié e 12.000 na rúa do Couto, 6.000 na Rua Marqués de Alcedo e 2.000 na 

principal circular de Ramón y Cajal, segundo  figura nos esquemas seguintes: 
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Resultado das medicións de aforos de tráfico  en febreiro 2014 (Fonte : Seguridade e Mobilidade Concello de Vigo) 

 

Aparcadoiros 

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

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

problemas xerados (dano, lixo, etc.).  

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

estacionamento dos vehículos privados. 
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INFRAESTRUTURAS 

 

As redes de infraestruturas que dan servizo ao ámbito reflíctense nos planos de información  I. 12, 

I.13 e I.14. 

 

Abastecemento de auga 

A rede de abastecemento de auga ten unha importante presenza no ámbito dada a proximidade 

do depósito do Monte do Castro situado na cota 115 m.s.n.m. cunha capacidade para 20.000 m³. 

Polo eixe viario da rúa Manuel Olivié ascenden desde a praza de España dúas conducións de 

comunicación entre os depósitos do Casal e o Castro. Estas conducións son de formigón 

centrifugado de 600 mm de diámetro. 

 

A distribución de auga para o ámbito é unha rede en tubería de fundición dúctil de entre 100 e 200 

mm de diámetro que transcorre baixo as beirarrúas das rúas radiais San Amaro, Manuel Olivié e 

Couto, e pola rúa Marqués de Alcedo dando acometidas ás parcelas do ámbito aínda que da 

información recabada da empresa Aqualia parecen deducir algunha deficiencia nas rúas Trovador 

Mendiño e Ramón y Cajal. 

 

Rede de saneamento 

A rede de saneamento é unitaria. Pola rúa Manuel Olivié descenden dous colectores secundarios 

de 30 cm de diámetro situados nas beirarrúas. No resto de viais, os colectores transcorren polo eixe 

dos viais con diámetros de 40 cm. 

 

Na rúa Marqués de Alcedo e en dirección da pendente cara ao norte e a Praza do Rei sitúase un 

colector principal en tubería ovoide de 60/90 cm. 

 

Rede de distribución eléctrica 

As liñas de media tensión transcorren baixo beirarrúas polos viais do ámbito Manuel Olivié, Couto, 

Ramón y Cajal e Marqués de Alcedo. 

 

Tamén atravesa o ámbito en dirección sur-norte unha liña de alta tensión soterrada que ven desde 

a rúa Barcelona, Ramón y Cajal, Couto e continúa por Taboada Leal e Venezuela ata á 

subestación do Castro, situada na confluencia da rúa Venezuela co Paseo dos Cedros. 

Rede de gas 

Existe unha rede de gas de media presión baixo os viarios do ámbito, agás certos tramos de 

Marqués de Alcedo e da travesía de Marqués de Alcedo, Ramón y Cajal e Trovador Mendiño. 
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Rede telefónica 

Trátase dun servizo privatizado, polo que diversas compañías teñen tendidos de telefonía no ámbito 

deste Plan Especial. 

 

5.5. MEDIO PERCEPTUAL 

 

CONFIGURACIÓN ESPACIAL DA COLONIA: A ESTRUTURA URBANA 

 

A información obtida a través do levantamento pormenorizado de fichas de información das 

edificacións e dos espazos urbanos permítenos chegar ás seguintes conclusións.  

 

A traza urbana  

A traza urbana do ámbito produto do seu propio proceso construtivo e da confluencia dun trazado 

apoiado nos camiños tradicionais, nas fincas primitivas da Areosa, a prolongación da rúa Taboada 

Leal e das curvas de nivel da aba do monte do Castro na súa parte máis ao norte, co trazado máis 

xeométrico e radial concéntrico coa nova Praza de España, empezada a executar nos anos 

cincuenta do século XX. 

 

O principal camiño que saía da cidade densa cara ao extra radio era o camiño do Couto, que  

partía do Campo de Granada, bordeaba o Monte do Castro pola ladeira leste, en dirección norte-

sur e desdobrábase en dous niveis: o denominado camiño Alto do Couto (equivalente ao actual 

Marqués de Alcedo) que continuaba subindo ata o Monte do Castro e aos depósitos de auga e o 

camiño Baixo do Couto que xiraba cara ao leste, cruzaba os terreos da actual praza de España e 

chegaba a San Honorato (hoxe Santa Rita). Hoxe dito camiño correspóndese coas rúas Celso Emilio 

Ferreiro e a rúa do Couto. 

 
A finca da Areosa no “Plano General de Vigo y sus inmediaciones” , do ano 1.914 
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A parte orixinal da Colonia sitúase na denominada Finca da Areosa de forma trapezoidal, que tiña 

como límite polo suroeste dito antigo camiño do Couto e polo nordeste o camiño da Areosa que 

ascendía en dirección norte-sur dende a Rolda, bordeando polo leste a finca El Pilar do colexio dos 

Maristas polas actuais rúas de Panamá e Brasil. 

 

 
A finca da Areosa no plano de Ramiro Pascual de 1.910 

 

A ordenación urbanística desa aba oriental do Monte do Castro, onde se localizaban a igrexa de 

Santiago de Vigo e os terreos onde se trazará a avenida Gran Vía e a praza de España, atopábase 

naqueles anos pendente de decisión. Segundo estuda J. L. Pereiro no seu traballo Desarrollo y 

Deterioro Urbano de la ciudad de Vigo (1981) dubidábase entre un trazado ortogonal con liñas 

paralelas ás curvas de nivel e ás vías de Urzáiz ou da Rolda e perpendiculares de maior pendente, 

ou un trazado romboidal a 45º con pendentes máis suaves en todos os sentidos, opción ésta que se 

aprecia no Plano Proyecto de Reforma y Ensanche de la Ciudad de Vigo, de Ramiro Pascual do 

ano 1907 que non chegou a ser aprobado aínda que serviu de pauta ao ensanche ata a 

aprobación do Plan de Aliñacións de Cominges de 1943. Finalmente o ensanche faise 

principalmente coa primeira das opcións, con couzadas rectangulares apoiadas nas rúas Ecuador, 

Venezuela, Panamá e transversais en forte pendente (Taboada Leal, Lóriga, Hernán Cortés ou 

Caracas). As únicas rúas en diagonal á dita trama son as rúas Fernando Conde, Travesía Marqués 

de Alcedo e Padre do Rúa, que conflúen na praza Elíptica (praza de Francisco Fernández del 

Riego) e en certo modo constitúen o legado do Plano de Ramiro Pascual. 

 

Cando se traza a praza de España e a avenida Gran Vía, nos anos corenta e cincuenta do século 

XX, ese ensanche rectangular en ladeira, ortogonal, choca con trazado radio concéntrico ao redor 

da praza nos terreos do ámbito do noso estudo, trazándose entre o Couto e a praza de España tres 

vías radiais, San Amaro, subida ao Castro-Manuel Olivié e Fernando Conde, esta última quebrada, 
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apoiándose no camiño baixo do Couto, aínda que nos anos 70 prolongouse cara á actual praza 

Elíptica e dúas circulares: primeira circular Conde de Gondomar e segunda circular Ramón y Cajal.  

 

Polo sur, co trazado da avenida Gran Vía entre a praza de España e a praza de América (Travesas) 

comeza a xurdir un ensanche ortogonal pola beira oeste de dita Gran Vía, con rúas paralelas 

(Barcelona e Zamora) que cando chegan ás radiais da praza de España.  

 

                                    
Superposición cartográfica e esquema de trazados ( elaboración propia) . Obsérvese no norte o trazado diagonal de Ramiro 

Pascual e polo sur o encontro da trama ortogonal coa radial 
 

As couzadas 

O ámbito do Plan Especial pode dividirse nun total de 10 couzadas, 11 tendo en conta a 

ampliación proposta da couzada orixinal nº 11 entre Marqués de Alcedo, Travesía Marqués de 

Alcedo, Taboada Leal e Nicaragua. 

 

Destas 11 couzadas, 6 están integradas unicamente por parcelas de vivendas unifamiliares 

(couzadas M-3, M-4, M-5, M-7, M-10 e M-11), 2 inclúen edificios dotacionais privados 

tipoloxicamente diferentes (couzadas M-2 e M-6) e 3 (couzadas M-1, M-8 e M-9) son partes doutras 

couzadas maiores nas que coexisten parcelas con vivendas unifamiliares orixinais con outras de 

edificios colectivos produto do proceso de renovación urbana ou do crecemento en mancha de 

aceite da cidade máis compacta. Este proceso especialmente apreciable na couzada M-1. 

  

A parcelación 

As 51 parcelas catastrais que se inclúen no ámbito teñen unha superficie media de 778 m² e un 43 

% delas (22 parcelas) atópanse na franxa entre os 500 e os 1.000 m² de superficie, 16 delas entre 500 

e 800 m² e 6 entre 800 e 1.000 m². 
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Superficie das parcelas do PEP de Couto

5
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6

12

0
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De 0 a 300 m2 De 300 a 500 m2 De 500 a 800 m2 De 800 a 1.000 m2 > 1.000 m2

Nº de parcelas 
 

 

As parcelas de maiores dimensións (agás a parcela P-8 da couzada M-1) coinciden basicamente 

coas parcelas destinadas a equipamentos: as parcelas P-11 e P-12 da couzada M-2 da mesma 

propiedade, teñen en total unha superficie de (2.858 + 269) 3.127 m² destinados integramente ao 

centro escolar Aloia. A parcela da clínica O Castro ten unha superficie de 1.382 m² sendo a quinta 

de maior superficie. 

 

A segunda parcela de maior dimensión é a P-8 (M-1) en Travesía de Marqués de Alcedo, duns  

2.100 m², que ocupa parte do interior da couzada, ten un fronte importante a Marqués de Alcedo e 

un apéndice cara á Travesía de Marqués de Alcedo.  

 

O resto de parcelas de maiores dimensións (en torno aos 1.300 ou 1.500 m²) localízanse en torno á 

rúa Manuel Olivié, nas couzadas M-4, M-5, M-6 e M-7 onde se dan os chalés máis suntuosos e de 

maiores ocupacións e escala. Nos bordos norte e sur, tanto na zona de Marqués de Alcedo ámbito 

da primitiva colonia como cara San Amaro (chalés incluso algúns anteriores á apertura da praza de 

España) danse dimensións máis axustadas en torno aos 400 e 500 m² por parcela. 

 

No proceso de parcelación nos últimos anos poden distinguirse varias tendencias: 

 

a) Parcelación de parcelas grandes en torno á praza de España, dando orixe a parcelas máis 

pequenas acollidas á normativa do PXOU de 1990-93. Isto apréciase especialmente na couzada M-

5 nas parcelas 19, 20, 22, 23 e 25 xurdidas da parcelación e segregación das grandes parcelas de 

D. Fernando Conde con fronte ao Couto (onde se demoleu por aquela época o único chalé 

racionalista da colonia) e da parcela número 21 de D. Eduardo González. Tamén pode apreciarse 

na couzada M-6, parcelas 32 e 31 xurdidas por parcelación no interior da couzada. Esta última 

parcela 31, en martelo, cun pequeno fronte á rúa Castro Salcidos, debe considerarse como un 

resultado pouco recomendable dos procesos de parcelación.  

 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 
 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO / PXOM DE VIGO 

V.1. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL – ABRIL 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   64 de 72 

 

b) Agregación de parcelas: o único caso é o das parcelas 11 e 12 da couzada M-2 que, aínda 

sendo parcelas catastrais diferentes pertencen á mesma propiedade e compórtanse como unha 

parcela única do centro educativo Aloia. Un proceso similar pódese estar dando nas parcelas 2, 3 

e 4 na Travesía Marqués de Alcedo. 

 

As formas das parcelas son predominantemente rectangulares ou cadradas, con dimensións nos 

seus lados entre 20 e 40 metros. Só nas parcelas en esquina en couzadas romboidais ou 

trapezoidais, con confluencias de rúas (couzadas M-1, M-8, M-9, M-10 e M-11) aparecen parcelas 

no vértice con formas tendentes a triangulares (parcelas P-1, P-42, P-43 ou P-45). Non existen, porén, 

parcelas con trazas de sectores circulares apoiadas nas rúas concéntricas á praza de España. 

 

A forma de ocupación do solo 

No ámbito existen moi poucas parcelas totalmente baleiras: unicamente as parcelas 2, 3 e 4 na 

couzada 1, a parcela P-46 na couzada M-11 e a P-38 na couzada M-7 que en realidade está 

ocupada por unha edificación semirruinosa. 

 

O resto de parcelas presenta un grao de ocupación que dependendo da tipoloxía edificatoria é 

maior ou menor, estando a maioría das parcelas con vivendas unifamiliares ocupadas entre o 20 e 

o 40 % de superficie e as parcelas de equipamento. En xeral, en comparación coas porcentaxes de 

ocupación autorizados nas ordenanzas de aplicación do PXOM (40 % na Ordenanza 9 grao 2º, 45 % 

na Ordenanza 9 grao 3º, 60 % na Ordenanza 13 escolar e 70 % na Ordenanza 13 sanitario) as 

parcelas poderían ter unha certa marxe teórica de incremento de ocupación, que se analizan 

caso a caso na Ficha de información por parcela, en relación co remanente de edificabilidade 

dispoñible e coas condicións de protección derivadas da catalogación. 

 

O espazo público: as rúas e cruces 

O principal espazo público interior ao ámbito é a rúa Manuel Olivié, que constitúe o eixo de 

comunicación entre a praza de España e o Monte do Castro, dous espazos públicos de primeira 

orde na cidade. Esta rúa de Manuel Olivié, cun arborado importante a base de castaños de Indias 

de grande porte, que configuran un teito arborado nas épocas estivais, está chamado, segundo 

PXOM, a converterse nun paseo arborado con tráfico restrinxido. 
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O segundo vial en importancia é a rúa do Couto e a súa prolongación por Marqués de Alcedo, 

que constitúe a comunicación entre a praza de España e a praza do Rei e Camelias, bordeando o 

Monte do Castro. A rúa do Couto supón o encontro brusco entre a Colonia de chalés (beirarrúa sur) 

coa cidade compacta da praza Elíptica (beirarrúa norte). Marqués de Alcedo arborada liñalmente 

con plátanos e arces, aínda conserva o carácter e a escala da época de formación da Colonia e 

permite unha transición máis pacífica entre tipos de cidade. 

 
   

O resto das rúas do ámbito teñen unha escala menor, máis relacionado co pequeno tránsito radial 

dos residentes e os peóns. As beirarrúas, algunhas delas arboradas, acompáñanse polo telón de 

fondo dos muros de peche das parcelas que salvan as diferenzas de rasante entre rúas e dos 

terreos, e se conservan xeralmente con cachoterías de pedras de distintas tonalidades e elementos 

de cantería que lle dan ao espazo urbano unha gran calidade ambiental. 

 
 

 

A contorna próxima: os bordos urbanos 

Ademais da praza de España e do Monte do Castro xa citados, deben engadirse a praza Elíptica e 

a avenida Gran Vía cos seus ensanches paralelos tanto ao norte como polo sur como bordos 

urbanos claros do ámbito. 

 

O bordo da praza de España o constitúen as dúas couzadas inmediatas á praza de España polo 

oeste que se integran na ordenación detallada AOD A-4-06 Praza de España: a superior, entre o 

Couto e Manuel Olivié inclúe o edificio do chalé de Enrique Lorenzo (edificio catalogado A_103 do 

PXOM) que se conserva na ordenación detallada da praza de España como equipamento socio-

cultural privado e na outra couzada existe o chalé da rúa Manuel Olivié número 3 (elemento 

catalogado A_063 do PXOM) que se considera trasladable a outra parcela polo PXOM. 
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O bordo co Castro prodúcese a través das rúas Marqués de Alcedo e Castro Salcido: Marqués de 

Alcedo, chamado antigamente Camiño Alto do Couto, é unha rúa cunha pendente en torno ao 8 

% de subida en sentido norte-sur que presenta igualmente unha sección arborada que vai 

marcando o límite leste do monte do Castro.    

 
 

 

A rúa Castro Salcido, en realidade un camiño prolongación do antigo de San Amaro, presenta 

unha problemática diferente: a súa estreitez na embocadura con Manuel Olivié e as fortes 

diferenzas de cota coas parcelas do seu lindeiro do oeste, resoltas con muros de contención, fan 

extremadamente complexo o desenvolvemento das determinacións do PXOM, que consisten na 

ampliación do vial precisamente cara a ese lindeiro e a construción dun túnel baixo Manuel Olivié. 

Todo isto cunha descontinuidade das aliñacións na parcela da Clínica do Castro, xeradora por si 

mesma dun tráfico de ambulancias e particulares.  
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Os equipamentos 

Non existe no ámbito do Plan Especial ningún equipamento público. Os dous equipamentos 

cualificados no ámbito do Plan Especial, o Centro Educativo Aloia e a Clínica do Castro, son en 

certo modo reflexo do proceso de terciarización que adoitan sufrir estes ámbitos. 

 

A terciarización e o incremento do tráfico urbano soen ser dúas das principais causas do deterioro 

ambiental das Colonias residenciais 5: como acertadamente expresa G. Morales Matos no seu 

traballo sobre a Cidade-Xardín de As Palmas de Gran Canaria “Si bien es verdad que el 

mantenimiento de las mansiones es cada vez más costoso, sobre todo para familias que ya no 

guardan el esplendor económico de antaño, lo que ha incentivado su conversión en colegio, 

guardería infantil o sede institucional de sociedades, sin embargo la voracidad por rentabilizar 

mansiones para usos distintos de los residenciales se ha generalizado en exceso...”. 

 

No caso do Couto o proceso é incipiente e, ademais dos dous equipamentos privados citados, xa 

recoñecidos polo Plan Xeral como tales, hai que engadir a escola infantil Los Olivos, localizada na 

                                                 
5 La Ciudad Jardín de Las Palmas de Gran Canaria (1880-1994) , de Guillermo Morales Mato ULPGC, Revista Ería nº 36, (1995) 
   



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 
 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO / PXOM DE VIGO 

V.1. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN  INICIAL – ABRIL 2014 

 
DOCUMENTO 1  MEMORIA INFORMATIVA.- Páxina   68 de 72 

 

parcela nº 45 en Marqués de Alcedo 1, na couzada ampliada M-11, tamén recoñecida polo PXOM 

como equipamento educativo. Ademais hai que salientar a Clínica Psiquiátrica da parcela nº 14 

(couzada M-4) e o grupo de despachos profesionais (1 estudo de arquitectura e 2 consultas 

médicas) na parcela P-13 na couzada M-3, na rúa do Couto 4. No soto da parcela P-44 (couzada 

M-10) de San Amaro 5, acondicionouse un local comercial aberto no muro de contención da rúa 

Zamora, xunto ao acceso ao garaxe. Nos bordes do ámbito tamén se aprecia o mesmo fenómeno 

no chalé de Enrique Lorenzo (que se converteu en sede social do Real Club Celta de Vigo), o chalé 

de Moisés Álvarez convertido en Conservatorio de Música ou o a vivenda unifamiliar de Manuel 

Olivié nº 13 (Escola Infantil O Castro) tamén recoñecida como equipamento educativo privado. 

 

A compartimentación dos chalés en locais máis pequenos, albergando distintos apartamentos e 

negocios, a parcelación e densificación do ámbito mediante tipoloxías adosadas, ou finalmente a 

oportunidade que o “valor de posición” pode significar para propoñer cambios do uso residencial 

en tipoloxía unifamiliar por  usos e tipoloxías comerciais ou terciarios, constitúen tamén importantes 

ameazas para a conservación do ámbito, que deben de ser controladas nunha normativa que 

posibilite unha axeitada mestura de usos pero evitando a especialización. 

 

A EDIFICACIÓN 

 

Tipoloxías da edificación 

En canto ás tipoloxías edificatorias do ámbito pode concluírse en que nunha porcentaxe 

importante das parcelas mantense a tipoloxía orixinal de vivenda unifamiliar illada.  

 

Dentro desta tipoloxía distinguimos, a efectos deste Plan Especial, dous subtipos: o chalé residencial 

e a vivenda unifamiliar illada. 

 

Chamamos chalé residencial6 ou "chalé" a un tipo de vivenda unifamiliar erixido entre os anos 20 e 

60 do século pasado, como vivenda familiar, con xardín propio e dotado dunhas invariantes 

tipolóxicas e estilísticas derivadas do rexionalismo arquitectónico iniciado na nosa cidade por 

Manuel Gómez Román. 

 

Responde este tipo de vivenda ao gusto arquitectónico imperante en toda España a partires do 

ano 1910 e que terá o seu maior expoñente na Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Pode 

considerarse herdeiro, tamén, do ""pintoresquismo" inglés dos "rustic cottages", construcións que 

buscan a harmonía coa paisaxe e inspiración nas tradicións históricas. 

  

En España ten un gran auxe a arquitectura rexionalista vasca ou cántabra e en Galicia é 

introducida por Antonio Palacios e por Manuel Gómez Román en Vigo, tomando como referentes a 
                                                 
6.”Vigo, Arquitectura urbana” , X. Garrido e X.M. Iglesias, Fundación CaixaGalicia, Concello deVigo, 2000 pxs. 256 ,257  
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arquitectura dos pazos e a arquitectura barroca de Santiago de Compostela. 

 

O programa soe consistir nunha planta baixa ou nobre na que se dispoñen o Salón-Estar, o 

comedor, ás veces un despacho ou biblioteca, a zona de servizo con cocina, oficio, despensa e 

nalgúns casos habitacións de servizo, todo isto centrados nun espazo hall-distribuidor no que tamén 

conflúe unha escaleira principal de dous ou tres tramos que leva á planta primeira ou principal de 

tres, catro ou ata cinco habitacións con dous cuartos de baño. Frecuentemente o chalé dispón 

dun torreón cunha habitación máis dominante que pode ser un dormitorio, un salón de estar ou 

ambas cousas. 

 

Invariantes estilísticos 

Na tipoloxía de chalé, na Colonia do Couto, atoparemos toda unha serie de invariantes estilísticos 

característicos desta tipoloxía e arquitectura: 
 

1. TORREÓN 

               

2.BALCÓNS/TERRAZAS 

        

3.SOLAINA 

            

4.SOPORTAL 

      

5.MIRADOIROS/GALERIAS/ BOW 

WINDOWS 
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6. ZÓCOLO DE CACHOTERÍA   

             

7.PARAMENTOS DE CANTERÍA 

            
8. PANOS BRANCOS RECERCADOS  

     

9.GOTEIRÓNS PLANOS 

       

10. BALAUSTRES GRANÍTICOS 

                         

11.COLUMNAS DE ORDEN 

CLÁSICO 

                    

12. ESCUDO OU BLASÓN VACÍO 

/FRONTONS MOLDURADOS 

                   

13. CATAVENTOS/FAROL /BALCON 

FORXA 
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14. CUBERTAS MOVIDAS/BUFARDAS 

       

15.PINÁCULOS GRANÍTICOS NA 

CUBERTA 

           

16.CORNIXAS DE DOBLE E TRIPLE 

TELLA BAIXO BEIRIL 

               

17.CHEMINEA PETREA 

            

 

 

Os chalés na ladeira do Couto, cara á Praza de España, presentan unhas dimensións e escalas 

maiores que as tipoloxías iniciais da colonia orixinal do Couto, téndose construído nesta zona 

vivendas unifamiliares de luxo, de gran tamaño, que iniciaron nos últimos anos procesos de 

subdivisión interior ou modificación parcial de usos a oficinas, despachos profesionais, clínicas, etc. 

 

Desde o punto de vista estilístico, co paso do tempo e segundo os seus autores, na tipoloxía de 

chalé irán incorporándose modelos con rexionalismos máis contidos con tendencias máis clásicas 

ou barrocas e finalmente incluso con estilos máis internacionais e modernos. As edificacións erixidas 

a partires dos anos 70 e 80 deixan de responder ao programa e estilo do chalé e encádrase no 

subtipo de vivenda unifamiliar convencional. Nos anos 90 hai unha certa volta ao estilo ecléctico 

ou “posmoderno”, recuperando unha linguaxe clásica mediante a técnica do “pastiche” ou que 

se pode apreciar en vivendas nas parcelas 19, 20, 22 ou 25.  

 

As outras tipoloxías observables no momento actual atópanse nas dúas parcelas de equipamento 

privado (clínica e colexio Aloia) que xa non responden á tipoloxía orixinal senón aos programas 

funcionais e tipoloxía hospitalaria e educativa. 
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O estado da edificación 

O estado da edificación reflíctese en cada ficha de parcela. En xeral, pode concluírse que o 

estado de conservación das edificacións existentes no ámbito é regular-bo, atopándonos 

soamente con dúas edificación abandonadas ou ruinosas (nas parcelas P-8 e P-38) e catro edificios 

en regular-mal estado.  

 

6. CONCLUSIÓNS DA INFORMACIÓN URBANÍSTICA / DIAGNOSE  
 

O estudo informativo levado a cabo sobre o ámbito do Plan Especial de Protección do Couto 

delimitado no PXOM permite concluír en que aínda que non se trate propiamente dunha "Colonia" 

homoxénea, produto dunha actuación inmobiliaria unitaria, si que sen embargo atopámonos ante 

un conxunto residencial de interese dende o punto de vista arquitectónico e histórico para a 

cidade de Vigo. Unha primeira apreciación reflexiva  en canto ao ámbito delimitado permite 

recomendar a conveniencia de engadir a couzada situada entre as rúas  Marqués de Alcedo, 

Nicaragua, Taboada Leal e Travesía de Marqués de Alcedo, que formou parte do parcelario da 

colonia primitiva e contén mostras tipolóxicas propias dos valores a protexer. 

 

O conxunto de edificacións, composto actualmente por unhas 45 vivendas unifamiliares e 3 

edificios dotacionais, contén mostras senlleiras , non só da arquitectura rexionalista e da tipoloxía de 

"chalet unifamiliar"  propia da época de orixe da incipiente colonia promovida por "Constructora 

Urbana" nos anos vinte do século XX, senón tamén doutras épocas máis recentes. 

 

O espazo urbano configúrase cunha serie de elementos construtivos,  estilísticos ( torreóns, balcóns, 

chemineas, pináculos), muros de peches e elementos  arbóreos , e de xardinería,  paseos 

arborados, xardíns que dotan ao conxunto dunha singularidade e beleza non exenta na 

actualidade de ameazas de desaparición ou deterioro. O tráfico de vehículos, o uso indiscriminado 

das rúas como aparcadoiro, a terciarización ,a especialización para  usos dotacionais privados, a 

fragmentación da propiedade, e a perda de poboación residente,  xúntanse ás lóxicas 

dificultades, neste momento, para afrontar en moitos casos a conservación e mantemento das 

vivendas de grandes dimensións. 

 

Todo isto xustifica a conveniencia de abordar o Plan Especial de Protección como unha ferramenta 

activa non só de conservación "museística" dos seus valores, senón de desenvolvemento 

razoablemente integrado na estrutura e no tecido urbano da cidade de Vigo. 

 

Vigo abril de 2014 
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