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1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                  

 

PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN E A TRAMITACIÓN 

 

Fito 1.- Iniciación do procedemento 

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

diante, P.E.P. COUTO) en desenvolmento 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 (BOE 29/04/2006) que traspuxo a Directiva 

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

  

A Avaliación Ambiental Estratéxica (en diante, AAE) é un instrumento de prevención para integrar 

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

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

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

legalmente sometidos a avaliación de impacto ambiental. 

 

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

de Galicia (DOG 16/05/2007), establece no seu artigo 5 que de conformidade co disposto nos 

artigos 3 e 4 da Lei 9/2006, será obxecto de AAE os plans especiais cando así o decida o órgano 

ambiental en cada caso. A decisión, que deberá ser motivada e pública, axustarase aos criterios 

establecidos no anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril. 

 

O artigo 3.3. da referida Lei 9/2006 establece que se someterán a avaliación ambiental, cando se 

prevexa que podan ter efectos significativos no medio ambiente, os plans como o que é obxecto 

deste P.E.P. COUTO. Neste suposto, o artigo 4 da mesma lei establece que será o órgano ambiental 
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o que determinará se o plan deberá ser obxecto de avaliación ambiental. Para elo, consultarase 

previamente alomenos ás Administracións públicas afectadas ás que se refire o artigo 9. 

 

Anteproxecto de planeamento: 

O proceso de AAE comeza coa elaboración dun Anteproxecto do P.E.P. 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 futuro Plan Especial de Protección da Colonia 

Histórica do Couto. 

 

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

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

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

condicións do artigo 86.1.g). 
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2. ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO   

   

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

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

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

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

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

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

 

O PXOM de Vigo prevé un Plan Especial de Protección: P.E.P. COUTO, cuxo ámbito atópase 

delimitado por unha liña de trazo discontinua expresiva nos Planos da Serie 2 de 'Ordenación 

pormenorizada dos solos urbano e de núcleo rural', follas 8-L e 9-L (Escala 1/2.000) do PXOM, e 

incorporados na Documentación gráfica anexada ao presente documento. 

 

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

CONSOLIDADO, e a cualifica coa ORDENANZA 9. EDIFICACIÓN DE VILAS E CHALÉS. Para os efectos 

de aplicación das condicións de edificación distínguense seis (6) graos, correspondendo neste 

caso ao grao 3º e ao grao 2º. 

 

Asemade sinálase a clave E que corresponde a áreas catalogadas reguladas no artigo 9.9.9 das 

Normas Urbanísticas do PXOM de Vigo (en adiante, NN.UU.) que establece:  

 

1. Dentro desta Ordenanza recóllense zonas que teñen un carácter de colonias 

históricas, nelas, ademais do Grao correspondente, están sinaladas por unha clave de 

situación E que corresponde á condición especial da catalogación da área que 

afecta tanto ó conxunto como ás edificacións. 

 

2. Ata que se redacte un planeamento específico sobre ditos ámbitos, só se poderán 

realizar obras nos edificios de Reestruturación, obras Exteriores e de Reconfiguración, 

recollidos no Artigo 2.6.2 destas Normas. 

 

3. Prohíbense as obras de demolición e nova planta, agás que houbese un soar no 

momento da Aprobación Provisional do Plan. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Como unha sinal de “modernidade” da cidade, a prensa local empeza a facerse eco en 1923 das 

iniciativas de varios promotores inmobiliarios que pretenden a creación de “barrios-xardín”, 
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“barriadas de vilas e chalés”, etc. Algunhas delas como a promovida por D. Francisco Nieto, 

denominada “Vigo Moderno” fracasan completamente e non pasan dun par de anuncios 

publicitarios no Faro de Vigo. 

  

Sen embargo, 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 construir un Barrio-Xardín na aba do Castro, sen deixar de resultar un relativo fracaso, toma 

forma e constitúe o ámbito deste Plan Especial. 

 

  O desenvolvemento histórico desta inciativa comenza cunha instancia presentada o 15 de agosto 

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

Sociedade Anónima, constituida cun capital de 1.300.000 pts, que se dirixe ao Sr. Alcalde, 

Presidente do Concello de Vigo expoñendo o proxecto de comenzar as súas actividades 

comerciais no Concello coa construcción (ben en Vigo ou noutra rexión...) dun grupo de casas tipo 

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

destinadas a vivenda da “tan sufrida clase media”. 

 

 
Folleto publicitario de CONSTRUCTORA URBANA da Barriada Xardín 

 

O caso é que finalmente o Concello fíxose coa propiedade das rúas e aínda que a actividade da 

empresa “Constructora Urbana S.A. Compañía Viguesa de Urbanización” limitouse á construcción 

daqueles primeiros 7 chalés, o certo é que o trazado, parcelación e tipoloxías edificatorias 

responderon moi sensiblemente a aquel plano que presenta a empresa no ano 1926. O propio 

Hipólito Reguenga solicitou licencia, acompañada do proxecto redactado tamén por D. Jenaro de 

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

o 3 de noviembre de 1933. 

 

Con posterioridade o ámbito seguiuse a colmatar de vivendas, principalmente residenciais, a 
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excepción do centro Aloya escolar e ao Hospital do Perpetuo Socorro, agora Clínica El Castro.  

 

Na contorna atopábanse edificios tamén de maior dimensión como o Cable Inglés, na súa última 

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

dos Maristas. 

 

No voo americano de  principio dos anos 50 do século pasado 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 constituir 

unha agrupación residencial  reservado a un elevado nivel social.  

 

Nos anos 70 empézase a producir unha renovación tipolóxica principalmente no cuarteirón máis ao 

norte da finca da Areosa, entre as Rúas Nicaragua, Marqués de Alcedo e Taboada Leal no que se 

derruban todos os chalés unifamiliares 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 extrana. 

 

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

e Nicaragua, no borde norleste 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. 

 

Finalmente a actuación prevista e inicada na 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 insoportable inmobiliaria a medio prazo. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS 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. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

O obxectivo principal do P.E.P. COUTO figura expresado na Resolución de inicio e consiste 

básicamente na protección do medio ambiente urbano no ámbito delimitado. 

 

A continuación establécense os obxectivos xerais do P.E.P. COUTO do PXOM de Vigo que agora se 

pretende: 

 

 Respetar e contribuir a preservar o medioambiente, o patrimonio histórico e, a paisaxe 

natural e urbana. 

 

 Preservar o patrimonio arquitectónico e conseguir unhas cidades máis habitables e 

sostibles. 

 

 Protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura e 

das formas de edificación tradicionais dos conxuntos significativos configurados.  

 

 Salvagarda estética da imaxe da cidade. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

No eido xa dos obxectivos específicos: 

 
 Propiciar a rexeración urbana e a integración na estrutura urbana do Plan Xeral. 

 
 Regular condicións de deseño das novas edificacións, ampliacións, peches, etc., a través 

das cales se preserve a unidade de estilo e valor de conxunto que conforman as 

edificacións existentes desta Colonia Histórica; incluso tamén nos seus sistemas viarios 

propios. 

 
 Incorporar medidas de protección para xardíns, árbores e elementos naturais. 

 
 Deseñar medidas para acondicionamento do espazo urbano, espazos libres e xardíns. 

 

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

planeamento (o 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 
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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.  
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4. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN ESPECIAL, DAS PROPOSTAS E DAS SÚAS ALTERNATIVAS 

 

4.1. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL 

 

O ámbito obxecto do P.E.P. COUTO, cunha superficie de 54.661 m², sitúase no borde sur da área 

central urbana da cidade de Vigo comprendendo un total de 10 mazás e 44 parcelas catastrais 

actuais, e cuxos límites son os seguintes: 

 

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

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

nº 11 da rúa San Amaro.  

- Leste: Rúa Conde de Gondomar. 

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

 

O ámbito figura localizado e delimitado, tal e como xa se indicou con anterioridade, nos planos 8-L 

e 9-L da Serie 2 da Cartografía do PXOM de Vigo, ao carón da Praza de España ao Leste e do 

Monte do Castro ao Oeste. 

 

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

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

tamén formaría parte a área colindante inmediata, constituída por un grupo de construccións 

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. 

 

 
Delimitación do ámbito. 
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4.2. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL EN AUSENCIA DE PLANEAMENTO 

 

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

desenvolvemento do P.E.P. COUTO, sinalando os condicionantes ambientais, económicos e sociais 

da situación de partida no seu ámbito de influencia. 

 

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

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

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

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

efectos que poidan chegar a producirse como consecuencia do desenvolvemento do 

planeamento. 

 

MEDIO FÍSICO 

CLIMATOLOXÍA 

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

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

 

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

temperaturas suaves, precipitacións elevadas e certa seca estival. 

 

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

consigo fortes precipitacións e temperaturas suaves. 

 

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

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

mm (Datos climáticos do Observatorio Metereolóxico de Vigo). 

 

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

agosto. 

 

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

seguimento da sustentabilidade' do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo; informes que se 

elaboran cunha periodicidade anual. 

 

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. 
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Pendentes 

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

a moderada que, dificilmente, superan o 10%. 

 

XEOLOXÍA E LITOLOXÍA 

Idade e natureza 

Os materiais presentes no ámbito de actuación están constituidos, 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 (Fonte: Mapa de Factores Geológicos con 

Incidencia Constructiva de la Ciudad de Vigo del Instituto Geológico y Minero de España; Escala 

1:25.000). 

 

Litoloxía 

Litolóxicamente pódense distinguir os seguintes tipos fundamentais que son granodiorita con 

megacristais e, paraneises 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 estudio, elementos lineais (cursos de auga 

continuos ou discontinuos). 

 

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        

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

de Vigo como de prioridade media.  

 

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

 

MEDIO BIÓTICO 

VEXETACIÓN                       

As especies presentes no ámbito relaciónanse de seguido: 

 

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 
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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) 

 

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. Amplíanse os datos ao 

respecto no apartado 7 do presente Anteproxecto de planeamento. 

 

FAUNA 

Abondosas poboacións de gaivotas e pombas, ámbolos dous páxaros carroñeros que na 

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

alimento polas proximidades do ámbito.  

 

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 (abas do monte) ao oeste co ámbito obxecto do 

Plan Especial, atópase o monte do Castro, asentamento dos primitivos poboadores vigueses, logo 
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fortaleza militar (dende mediados do século XVII) e dende principios do século XX parque urbano 

para o esparcemento (Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes do Castro). Amplíase a 

información do apartado 7 do presente Anteproxecto de planeamento.  

 

MEDIO CULTURAL E ETNOGRÁFICO 

PATRIMONIO 

No 'Catálogo de edificios, bens e elementos protexidos' do Plan Xeral de Vigo vixente inclúense seis 

elementos do patrimonio cultural edificado contidos dentro das delimitacións do ámbito do P.E.P. 

COUTO, e que se detallan de seguido: 

 

CLASE DE 

ELEMENTO 
TIPOLOXÍA 

CLAVE 

PLANO 

Nº 

FICHA 
LOCALIZACIÓN NIVEL PROTECCIÓN 

Arquitectura Civil 9-L A_061 Rúa Manuel Olivié nº 7 Estrutural 

Arquitectura Civil 9-L A_062 
Rúa Manuel Olivié nº 5; esquina rúa 

Conde Gondomar 
Estrutural 

Arquitectura Civil 8-L A_097 Rúa Marqués de Alcedo nº 7 Estrutural 

Arquitectura Civil 9-L A_099 Rúa San Amaro nº 8 Estrutural 

Arquitectura Civil 8-L A_105 
Rúa do Couto nº 8; esquina rúa 

Conde Gondomar 
Estrutural 

Arquitectura Civil 8-L A_205 
Rúa do Couto nº 4; esquina rúa 

Ramón y Cajal 
Estrutural 

 

As fichas correspondentes a cada un destes elementos recóllense no presente Anteproxecto de 

planeamento no Anexo 1. 

 

Asemade, o ámbito obxecto deste Plan Especial atópase, parcialmente, dentro da área de 

respecto do xacemento arqueolóxico catalogado 'O Castro' (GA36057007), sen prexuízo da maior 

protección que lle poda aportar o Plan Especial, e cuxa ficha recóllese tamén no Anexo 1. No 

apartado 7 do presente Anteproxecto, amplíase a información respecto a este xacemento. 

                                      

MEDIO SOCIECONÓMICO 

SOCIEDADE   

No voo americano de  principio dos anos 50 do século pasado 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 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 constituir 

unha agrupación residencial  reservada a un elevado nivel social.  

 

USOS DO SOLO 
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Según os datos extraídos do Mapa de Usos e Coberturas do solo a escala 1/25.000 (SITGA XUNTA DE 

GALICIA), o ámbito a estudo clasifícase como tecido urbano continuo. 

 

O ámbito delimitado por este Plan Especial comprende actualmente 40 vivendas unifamiliares. 

 

En canto aos equipamentos locais de titularidade privada existentes, atopamos os seguintes:  

- Escolar: Colexio Aloya. 

- Sanitario: Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, actualmente Clínica El Castro.  

 

Respecto ás tipoloxías edificatorias do ámbito, pode concluirse que nunha porcentaxe importante 

das parcelas mantense a tipoloxía orixinal de vivenda unifamiliar illada. Sen embargo as principais 

variacións que se poden apreciar no momento actual atópanse nas dúas parcelas de 

equipamento privado (Clínica e Colexio Aloya) que xa non responden á tipoloxía orixinal; e nas 

viviendas unifamiliares na ladeira do Couto, cara á Praza de España, na que as novas edificacións 

insertadas presentan unhas dimensións e escalas maiores que as tipoloxías iniciais da colonia, 

téndose construído nos anos 70 e 80 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. 

 

E como non soe corresponderse á trama dun tecido urbano consolidado, o ámbito de estudio 

caracterízase pola súa baixa compacidade. 

 

MOBILIDADE                     

As vías máis representativas “de penetración ou radiais” da trama urbana teñen en xeral un 

protagonismo de primeira orde á hora de explicar a mobilidade á escala municipal, ao artellar de 

forma coherente grandes sectores da cidade, ou mesmo a totalidade da mesma. A terminación 

da N-120 na Avda. de Madrid, dende o Seminario ata a Praza de España (praza cuxo linde oeste é 

o propio ámbito do P.E.P. COUTO) con IMD superiores aos 60.000 veh/dia (Fonte: 'Estudo de tráfico e 

circulación' do PXOM de Vigo), reflicte o peso de dita vía dentro do esquema de mobilidade da 

cidade e do propio ámbito a estudo. O vial en anelo que delimita a Praza de España (APR A-4-06 

AOD), sitúase en parte sobre a rúa Conde Gondomar, vial que supón o linde este do ámbito do 

Plan Especial. 

 

Polo que o papel da Praza de España, como paso obrigado e pasillo multidireccional é vital para 

otorgar fluidez e racionalidade á accesibilidade e á mobilidade do conxunto urbano, entre os que 

se atopa a accesibilidade ao Parque do Monte do Castro, emprazado ao oeste do ámbito do 

P.E.P. COUTO. 
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Asemade, a rúa Marqués de Alcedo supón un dos principais viais de acceso en vehículo privado á 

zona sur do Monte do Castro onde se atopan, entre outros, a Fortaleza do Castro e diversos 

parques infantís. 

 

Cobertura do transporte público 

Dado o emprazamento privilexiado do ámbito, en pleno centro da cidade, a cobertura do 

transporte público é moi amplia; a unha distancia menor de 300 m do ámbito do P.E.P. COUTO 

existen incontables paradas de transporte público. 

  

Incorpórase un Mapa da cobertura das liñas que pasan polo ámbito e polas súas inmediacións:  

 

 
Mapa de cobertura das liñas que pasan polas paradas localizadas a menos de 300 m do ámbito 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAXE  

Dende o punto de vista paisaxístico, o Monte do Castro ten a funcionalidade de fondo escénico 

respecto ao ámbito obxecto de estudio, apantallado, en parte, pola vexetación situada a ambos 

lados da rúa Manuel Olivié, que contan cun porte importante. 

 

A Colonia Histórica do Couto ten un elevado valor arquitectónico, dado que foi diseñada en 

conxunto, tal e como xa se indicou no apartado de antecedentes históricos, e mantén, polo tanto, 
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unha unidade de estilo moi interesante, formando parte xa da imaxe colectiva da paisaxe urbana 

da zona na que se insire na cidade central. 

  

De seguido móstranse unha serie de imaxes nas que se pode observar a descrición realizada. 

 

        
  Imaxe realizada dende a Praza de España, en cuxo fondo             Imaxe realizada dende a rúa Couto, cuxo fondo visual volve 

           escénico pode observarse o Monte do Castro.                                               a ser o Monte do Castro. 

 

        
    Vista dende a Praza de España cara a rúa Manuel Olivié.              Vista dende a rúa Mannuel Olivié cara ao Monte do Castro.        
 

DESCRICIÓN DOS PROBLEMAS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS, ECONÓMICOS E SOCIAIS DO ÁMBITO 

DE INFLUENCIA    

 

TERCIARIZACIÓN. O tecido urbano de estudo presenta unha condición diferencial respecto aos 

tecidos urbanos da súa contorna debido principalmente ás súas funcionalidades actuais, pero 

tamén a causa da súa baixa compacidade e tipoloxía edificatoria; así como a súa delimitación por 

un fito singular da cidade como as abas do Monte do Castro e por un dos rotores principais de 

circulación da cidade como a Praza de España. 

 

Presenta usos residenciais maioritarios, pero unha das súas principais ameazas, respecto á 

conversión a outros usos, reside na súa centralidade. 
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PRESIÓN URBANÍSTICA. Nos anos 70 empézase a producir unha renovación tipolóxica, 

principalmente no cuarteirón máis ao norte da finca da Areosa, entre as Rúas Nicaragua, Marqués 

de Alcedo e Taboada Leal no que se derruban todos os chalés unifamiliares para dar paso a una 

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 extraña. 

 

Nos 90 do século XX desenvólvese a actuación da Plaza Elíptica, na confluencia entre Simón Bolívar 

e Nicaragua, no borde norleste 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. 

 

A actuación prevista e inicada da Praza de España (amplíase a información no apartado 7 do 

presente documento), que concentra a edificación en altura no lado Leste da Praza, e reserva a 

zona oeste, como ladeira cuasi-peatonal de acceso ao Castro, pode resultar unha oportunidade 

definitiva para  a conservación da colonia, ou ben unha presión insoportable inmobiliaria a medio 

prazo. 

 

4.3. FUNCIÓN DO PLANEAMENTO RESPECTO DA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

O planeamento específico de protección, que ten por obxecto a protección do medio ambiente 

urbano e das edificacións incluídas dentro do seu ámbito é sen dúbida un PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN, regulado no artigo 9.0.8. das NN.UU. do PXOM e no artigo 69.1 da Lei 9/2002, do 30 

de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (no sucesivo, 

LOUG). 

 

En desenvolvemento das previsións contidas no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, o Plan 

Especial de Protección ten como finalidade a de protexer o ambiente urbano, e en coordinación 

coas finalidades establecidas pola LOUG para este tipo de plans (artigo 69) deben considerarse 

tamén o fomento da rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura, 

da paisaxe e do conxunto significativo configurado.  

 

Asemade, regularanse as condicións específicas para as novas construccións, ampliacións e 

intervencións para preservar a integridade do conxunto. 

 

4.4. ALTERNATIVAS AVALIADAS NO PROCESO PLANIFICADOR  

 

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

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

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

proceso. 

 

ALTERNATIVA CERO: NON REDACTAR NIN APROBAR O PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN: 

 

A alternativa cero, máis que por considerala viable, trátase de motivar a necesidade do Plan 

Especial de Protección ao respecto do propio escenario tendencial establecido polo marco 

urbanístico existente. 

 

A alternativa cero suporía a non realización do Plan Especial de Protección e con elo o non 

desenvolvemento das previsións do Plan Xeral de Ordenación Urbana vixente ou das súas 

determinacións normativas. Esta alternativa podería analizarse dende unha doble perspectiva: 

Unha primeira sería a non realización do Plan Especial dando continuidade ás dinámicas de 

“renovación urbana” detectadas nos anos precedentes, é dicir, a substitución das tipoloxías 

unifamiliares e a escala tipolóxica e volumétrica do ámbito por tipoloxías multifamiliares ou de 

edificacións de maior escala. A cidade compacta continuaría escalando a ladeira do Castro e 

“devorando” a cidade existente e os reductos do pasado. Esta opción rexeitable actualmente, 

nestes tempos de crisis e contención, non deixa de ser probable nunha lóxica máis desarrollista 

como a padecida non hai moito tempo en Vigo. 

 

Unha segunda opción dentro desta alternativa cero, sería a non realización do Plan Especial de 

Protección, mantendo o ámbito no réxime “transitorio” da inactividade de planeamento, co que 

non se poderán conceder licenzas no ámbito, agás para obras de reestruturación, obras exteriores 

e de reconfiguración, con limtacións para os edificios catalogados, e unicamente obras de nova 

planta nos terreos “nos que houbese un soar no momento da aprobación provisional” (art. 9.9.9. 

nas NN.UU. do Plan Xeral de Vigo), o que suporía, ademáis dunha conxeación das posibilidades 

edificatorias do ámbito, unha situación totalmente contraria aos obxectivos de protección e 

conservación medioambiental promulgados polo PXOM. 

 

ALTERNATIVA UN: REDACTAR UN PLAN ESPECIAL LIMITADO AO ÁMBITO DELIMITADO NO PXOM E 

LIMITADO A ESTABLECER  MEDIDAS DE PROTECCIÓN E CATALOGACIÓN 

  

Trataríase dun Plan Especial que daría cumprimento estricto ás determinacións establecidas polo 

PXOM: 

 

- Estudiaría os elementos, espazos e conxuntos integrantes do ámbito. 

- Analizaría os seus valores arquitectónicos e ambientais. 
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- Proporía medidas de catalogación e protección, ampliando o catálogo do PXOM ou 

configurando un catálogo propio. 

O risco desta alternativa é a “conxeación” ou “musealización” do conxunto, o que  se ben pode ter 

sentido nalgún caso singular de especial relevancia, que poda entenderse como un modelo  

irrepetible  que debe preservarse para a contemplación das xeracións futuras, non é o desexable 

neste caso.  

 

ALTERNATIVA DOUS: REDACTAR UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN REFERIDO AO ÁMBITO 

DELIMITADO NO PXOM QUE REGULE, ADEMÁIS DA PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS AS 

POSIBLES INTERVENCIÓNS DE AMPLIACIÓN OU NOVA PLANTA, OS USOS, E AS ACTUACIÓNS PREVISTAS 

POLO PXOM 

 

Neste caso a alternativa sería un Pan Especial de Protección, que non se limitase a adoptar 

unicamente medidas de protección senón que partise da premisa do conxunto como elemento 

vivo e cambiante, a protexer, pero tamén a actualizarse con usos e actividades precisos para a súa 

integración social, económica e funcional  no entramado urbano. 

 

 Por isto, ademáis das determinacións citadas na alternativa un, o Plan Especial contería neste 

caso: 

 

- Ordenanzas de uso e edificación que regulen de xeito máis preciso que no PXOM, as intervencións 

de ampliación e nova planta. 

- Determinacións de deseño e criterios para os Proxectos de urbanización ou de obras ordinarias 

que desenvolvan as actuacións previstas no PXOM e no propio Plan Especial, no espazo urbano do 

ámbito de planeamento. 

- Elaboración dunha estratexia de actuación.  

 

O Plan deixa de ser un mero instrumento de protección “pasiva”, limitadora das intervencións en 

aras da protección dos valores que se entendan merecedores de tal protección, e se convirta nun 

instrumento activo que controla as intervencións pero tamén propón accións concretas, sempre 

desde a premisa da protección da escala, tipoloxía e os valores dos elementos e o conxunto. 

 

ALTERNATIVA TRES: REDACTAR UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN QUE ADEMÁIS DO REFERIRSE AO 

ÁMBITO CONCRETO DELIMITADO NO PXOM SE AXUSTE PLENAMENTE AOS OBXECTIVOS DE 

PROTECCIÓN 

 

A alternativa tres consiste na extensión do obxectivo de protección previsto no Plan Xeral ao 

verdadeiro ámbito do conxunto de vivendas unifamiliares do Couto, axustando a delimitación do 

Plan Especial de Protección aos verdadeiros límites da Colonia Histórica todavía existentes. 
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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 constituido 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 constructivas obxecto de protección neste 

Plan. 

 

 
Antiga fotografía de Pacheco reproducida no Anuario de Vigo, 1927 (Pepe Cao) 

 

Sería altamente incoherente co desenvolvemento deste planeamento, que quebraría o principio 

de igualdade o dar un trato diferente a situacións  e edificacións exactamente idénticas. 

 

Enténdese que este axuste de ámbito xustifícase no interese público da protección do patrimonio e 

medio ambiente, e a competencia municipal de planeamento e protección do patrimonio que 

xustifica que en calquer momento o Concello poda redactar un planeamento especial de 

protección ou iniciar unha catalogación patrimonial dun determinado conxunto, respetando as 

determinacións do planeamento xeral. 

 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

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

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA  –  AGOSTO 2012 

 

ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO - Páxina   22 de 67 

 

 
Alternativa tres: Proposta de ampliación do ámbito delimitado, coa incorporación do cuarteirón ao Norte 
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5. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLANEAMENTO 

 

O Plan Especial de Protección da Colonia Histórica do Couto, unha vez establecida a diagnose 

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

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

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

identificados. 

 

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

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

 

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

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

seu inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica.  

 

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

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

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

elaborarase o documento para aprobación provisional do Pleno do Concello. 

 

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

aprobación definitiva. 
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6. APROXIMACIÓN AOS EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES 

 

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

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

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

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

 

A metodoloxía que se plantexa para a AAE do P.E.P. COUTO aséntase nunha análise a dous niveis: 

 

 Por unha parte, pretende considerar a coherencia interna do Plan Especial, é dicir, 

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

efectos ambientais dos procesos a ordenar. 

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

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

 

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

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

Colonia Histórica do Couto. As características naturais, a magnitude e a importancia dos efectos 

ambientais do desenvolvemento do Plan Especial, son as ferramentas que permiten propoñer as 

medidas de prevención, reducción ou eliminación dos mesmos. 

 

6.1. EFECTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE 

A protección da biodiversidade é esencial dado que asegura a saúde e seguridade humán, é dicir, 

o preservar a vexetación singular e de interese presente no ámbito, axudará a organizar a paisaxe 

e as condicións de salubridade do lugar. 

 

6.2. EFECTOS SOBRE A POBOACIÓN 

Prevese un efecto positivo sobre esta variable dado que a protección que se pretende permitirá 

preservar un conxunto patrimonial senlleiro da cidade e testemuña dunha arquitectura moi singular. 

 

6.3. EFECTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA 

Non se prevén efectos significativos sobre esta variable.  

 

6.4. EFECTOS SOBRE A FAUNA 

Non se prevén efectos significativos sobre esta variable. 

 

6.5. EFECTOS SOBRE A FLORA 

Os efectos que se podan producir sobre esta variable só poden ser positivos dado que a 

vexetación existente no ámbito tense presente dende o inicio da toma de decisións na 

planificación e as súas alternativas. 
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6.6. EFECTOS SOBRE O SOLO 

A alternativa tres, tal e como xa se indicou no epígrafe correspondente, 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 constituido 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 constructivas obxecto de protección neste Plan.  

 

Polo que o efecto resultante, sería incorporar esta bolsa de solo ao ámbito do Plan Especial. 

 

6.7. EFECTOS SOBRE A AUGA 

Non se prevén efectos significativos sobre esta variable. 

 

6.8. EFECTOS SOBRE O AIRE 

Non se prevén efectos significativos sobre esta variable. 

 

6.9. EFECTOS SOBRE OS FACTORES CLIMÁTICOS 

Non se prevén efectos significativos sobre esta variable. 

 

6.10. EFECTOS SOBRE OS BENS MATERIAIS 

Todos os efectos previsibles sobre esta variable son positivos dado que un dos obxectivos principais 

deste Plan Especial é preservar o patrimonio conformador da Colonia Histórica. 

 

6.11. EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL 

Todos os efectos previsibles sobre esta variable son positivos dado que un dos obxectivos principais 

deste Plan Especial é preservar o patrimonio conformador da Colonia Histórica. 

 

6.12. EFECTOS SOBRE A PAISAXE 

Tras a análise dos efectos que ten a proposta de Plan Especial sobre a paisaxe, da como resultado 

un efecto positivo dado que se contribúe, entre outras cousas, a preservar a identidade desta zona 

da cidade central como é a Colonia Histórica no seu conxunto, obtendo unha paisaxe urbana de 

calidade integrada na súa contorna. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO, E A PLANIFICACIÓN 

SECTORIAL E TERRITORIAL IMPLICADA 

 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO 

 

MONTE DO CASTRO 

Xa fora do ámbito a estudo, lindando (abas do monte) ao noroeste do mesmo, 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 esparcemento.  

 

O monte do Castro configúrase como unha peza estruturante moi importante da cidade de Vigo, 

que incide de forma relevante na calidade de vida dos cidadáns ao proporcionar espazos 

accesibles e de uso público para o lecer, e con calidade ambiental. Constitúe tamén un miradoiro 

natural e, polo tanto, é un espazo de referencia paisaxística na cidade urbana. 

 

Parque do Castro 

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

de interese medioambiental, no rol que os parques urbanos desenvolven hoxendía dentro do 

'ecosistema urbano'. O Parque do Castro, dunha superficie delimitada de 25 hectáreas, incluíuse no 

'Catálogo de Parques e Xardíns' (Parque do Castro S-014) do PXOM de Vigo contando cunha 

protección integral, no que se pormenoriza a calidade da cobertura vexetal, destacando un pé 

pertencente ao conxunto de Árbores Monumentais de Galicia. 

 

É, sen dúbida, un dos lugares máis emblemáticos da cidade, sendo un parque onde os restos 

arqueolóxicos e fortificacións distribúense e repártense coas masas vexetais, cun especial 

protagonismo do arborado (piñeiros, cedros, acacias, carballos americanos, etc.). 

 

O Parque do Castro intégrase no conxunto de grandes parques urbanos sobre os que se artellou o 

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

aos cincuenta anos. O Castro actúa como rótula verde na que conflúen varias tramas da cidade 

compacta: por unha banda os ensanches consolidados do 'Plan Cominges', doutra o asentamento 

extensivo da Aba do Castro; e finalmente, o Casco Vello co que garda unha estreita relación 

simbólica e outrora funcional a raíz da integración no mesmo sistema defensivo murario. 

 

Fortaleza do Castro 

Entre 1656 e 1657 lévase a cabo a construcción da muralla de Vigo e das Fortalezas de San 

Sebastián e O Castro. Esta fortaleza foi levantada pensando na súa unión defensiva coa de San 

Sebastián, situada na parte máis elevada da cidade amurallada. 
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A fortaleza do Castro construiuse, tal e como revela o topónimo, sobre un antigo asentamento 

castrexo na montaña máis elevada de entre as máis próximas ao primeiro núcleo de Vigo. De 

planta poligonal adaptada ao medio, consta dun total de tres plataformas superpostas que 

aminoran o seu tamaño e superficie conforme se eleva en altura. Cada una destas plataformas 

está formada por muros defensivos, accesos principais e secundarios, así como baluartes que se 

adiantan á liña de muro para protexer máis adecuadamente os accesos. Destas tres plataformas, 

na actualidade, únicamente conservamos a máis elevada, con todos os seus elementos 

constituíntes case íntegros. Xunto a éstes, un importante número de alteracións e incorporacións en 

forma de xardíns, esculturas, cruceiros e edificacións de pequeno tamaño. 

 

                                                 
Xardíns do interior da Fortaleza do Castro                                              Zona amurallada da Fortaleza do Castro 

 

Esta fortaleza ten a consideración de Ben de Interese Cultural por razón do Decreto do 22 de abril 

de 1949, e recóllese no 'Catálogo de Edificios, Bens e Elementos Protexidos' do PXOM de Vigo coa 

clave A_150 e nos planos 8-K, L e 7-K, L da Cartografía do PXOM.  

 

Xacemento arqueolóxico do Castro 

Debido ás alteracións sufridas polas diversas construcións, instalacións recreativas, accesos, etc., 

resulta imposible a determinación das estruturas orixinarias do xacemento, que foi delimitado en 

función do estudo topográfico e da inspección visual efectuada sobre o terreo. 

 

Así, na ladeira oeste, nun sector excavado (duns 50 m × 25 m), localízanse os restos dunhas 

estruturas (circulares, cuadrangulares, etc.) descubertas ao longo das campañas realizadas, sendo 

unha pequena parte dun poboado castrexo que se extendería polas abas do monte, habitado 

entre o século II a.c. e o século III d.c. Baseándose na información proporcionada polo propio 

xacemento e por outros castros similares, reproducíronse tres edificacións que ilustran un momento 

inicial da ocupación romana. 
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Imaxe do Xacemento do Castro, previa á recuperación  

 

 
Imaxe do Xacemento do Castro, na actualidade 

 

O xacemento localízase a 147 m.s.n.m. e recóllese no 'Catálogo de Edificios, Bens e Elementos 

Protexidos' do PXOM de Vigo coa clave X_007 e nos planos 8-K, L e 7-K, L da Cartografía do PXOM, 

cuxo código do xacemento é GA36057007.  

  

No resto do monte realizáronse numerosas catas de sondaxe. 

 

Froito de diversas actuacións arqueolóxicas, foi recollida unha grande cantidade de material 

indíxena e romano, depositados no Museo municipal “Quiñones de León”. 

 

Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes 

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

SX/EL-ZV/B06, contando cunha superficie total de 17,13 hectáreas. 
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Fotografía aérea do Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes do Castro 

 

CONTORNA URBANA      

A contorna contigua ao ámbito de protección do P.E.P COUTO inclúe terreos clasificados como 

urbano entre as categorizacións de consolidado (Ordenanza 3, ao sur principalmente, e 

Ordenanza 9-3º e o API-12 ao norte) e non consolidado (APR A-4-06 Praza de España) ao leste, así 

como sistemas xerais de espazos libres e sistemas locais de equipamentos ao oeste. 

 

A aprobación do Plan especial contribuirá positivamente no desenvolvemento do ámbito e a 

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

do planeamento. 

 

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

REVISIÓN          

 

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

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

das principais medidas destes instrumentos. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO EUROPEO 

Estratexia territorial europea 

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

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

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

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

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

 

VI Programa de acción en materia de medio ambiente 

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

análise da situación ambiental da UE e as súas tendencias. Búscase a integración das cuestións 
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ambientais en todas as políticas comunitarias e contribuir a acadar un desenvolvemento 

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

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

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

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

protección dos solos e ambiente urbano. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO ESTATAL 

Estratexia de desenvolvemento sustentable 

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

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

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

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

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

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

 

Estratexia española de medio ambiente urbano 

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

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

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

establece uns obxectivos específicos cara aos que dirixir as actuacións. 

 

Estratexia española de mobilidade sustentable 

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

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

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

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

reducción dos gases de efecto invernadoiro. 

 

Plan nacional integrado de residuos 

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

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

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

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

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

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

 

Plan estratéxico do patrimonio natural e da biodiversidade 

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

no seu caso, a restauración do patrimonio, así como os recursos naturais terrestres e mariños, 
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biodiversidade e xeodiversidade. A partir da diagnose da situación e da evolución do patrimonio 

natural, biodiversidade e xeodiversidade estableceranse os obxectivos cualitativos e cuantitativos 

para alcanzar durante o seu periodo de vixencia. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO AUTONÓMICO 

Directrices de ordenación do territorio (DOT) 

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

territorial para Galicia, establecendo as pautas espaciais de asentamento das actividades. As 

propostas e determinacións das DOT pretenden definir unha senda a seguir e trazar un escenario de 

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

de Galicia. 

 

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

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

coherente, no tocante a: 

 

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

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

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

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

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

arquitectónico acompañado pola variable histórica, dará resultados positivos na cualidade 

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

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

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

interesantes." 

 

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

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

urbana, prestando especial atención ás estruturas e tipoloxías edificatorias. 

 

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

... 

"3.4.1. A valorización dun territorio patrimonializado  

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

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

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

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

inmenso museo ao descuberto se tratara. 

... 
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3.4.3. Redes e rutas culturais. 

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

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

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

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

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

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

etnográfico como a artesanía, as tradicións e festas locais, así como os núcleos de poboación 

tradicionais, con edificacións e tramas urbanas propias da arquitectura popular de cada zona, ou 

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

 

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

excluíntes, entre outras, as seguintes: 

 

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

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

 

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

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

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

como un elemento máis da actuación. 

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

recoñecemento sistemático do ámbito de estudo, para a detección de elementos do patrimonio 

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

sobre o patrimonio etnográfico e arqueolóxico. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

presentaren valores patrimoniais de cualquera das súas manifestacións. 

Particularmente se deberá garantir a compatibilidade do desenvolvemento e ordenación dos 

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

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

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

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

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

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

rehabilitación dos núcleos rurais de interese patrimonial. 

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

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

reforcen o seu interese patrimonial e cultural.” 

 

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

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

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

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

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

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

do elemento patrimonial do que se trate. 

 

Plan de ordenación do litoral (POL) 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

xestión". 

 

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

ámbito obxecto de Plan Especial. 

 

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

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

bases para impulsar a xestión de residuos urbanos en Galicia cara un novo escenario máis sostible e 
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acorde coa xerarquía de residuos marcada pola normativa, facendo especial fincapé na 

prevención e a valorización dos residuos. 

 

Plan hidrolóxico Galicia – Costa 

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

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

co uso sustentable da auga. 

 

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

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

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

actuación, o Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) aprobado polo Real Decreto 103/2003, do 

24 de xaneiro, recolle que no Concello de Vigo existe unha zona con risco medio de asolagamento 

denominada como “Ría de Vigo-Río Miñor”. 

 

O Borrador do novo Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa atópase en fase de tramitación e 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 de 

decembro de 2011 (DOG nº 171 do 07/09/2011). A este respecto, o ámbito delimitado polo P.E.P. 

COUTO non se atopa dentro ningunha área de risco potencial significativo de inundación. 

 

PLANIFICACIÓN NO EIDO LOCAL 

Axenda 21 Local 

A Axenda 21 Local, aprobada no Cumio de Rio en 1992, no seu capítulo 28 insta ás autoridades 

locais a adoptar iniciativas en apoio da mesma. Supón unha ferramenta para obter un 

coñecemento profundo e obxectivo das problemáticas que afectan á cidade dende a 

perspectiva da sustentabilidade, e a relación dos distintos axentes sociais, económicos e 

institucionais con eses problemas. 

 

Plan de acción do ruido  

Este plan prevé unha batería de actuacións tanto preventivas como correctivas e administrativas. 

Plantexa tres liñas estratéxicas para unha serie de estratexias co fin de mellorar a calidade acústica 

da cidade de Vigo. 

 

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo 

O ámbito está afectado por algunha das determinacións que o Plan Xeral establece na 

ordenación detallada da Praza de España, ámbito de solo urbano non consolidado APR A-4-06 

Praza de España. 
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Modelización visulal da ordenación prevista no AOD A-4-06 Praza de España 

 

A Ficha de características e a Memoria da Ordenación detalllada do ámbito colindante  APR  A-4-

06 PRAZA DE ESPAÑA, documento incluído como Anexo no PXOM de Vigo,  relaciona unha serie de 

actuacións illadas exteriores a dito ámbito, pero que se sitúan no ámbito que nos ocupa  e que 

afectan á ordenación do PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO.  

 

Ditas actuacións illadas detállanse de seguido: 

 

a) TÚNEL EN MARQUÉS DE ALCEDO, para facilitar a accesibilidade peonil ao Parque do castro: 

sección tipo 0,50 arcén + 1 carril de 3 metros + arcén de 0,50 m (Ancho total de 4 metros). 

 

b) URBANIZACIÓN COMPLETA DA RÚA MANUEL OLIVIÉ para enlazar peonilmente a Praza de 

España co Monte do Castro. O proxecto a desenvolver compatibilizará a peonalización co 

acceso restrinxido ás fincas afectadas. Manterase e potenciarase o arborado existente. 

 

 
Conecitvidade Praza de España-Monte do Castro 
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c) ESCALEIRAS MECÁNICAS de subida ao Monte do Castro en continuidade con Manuel 

Olivié, no seu entronque coa rúa Marqués de Alcedo, elevando desde a cota 115 de dita 

rúa ata a cota 123 da plataforma da actual zona de xogos infantís. 

 

Estas actuacións illadas en SOLO URBANO CONSOLIDADO deben ser efectuadas polo Concello, 

e aparecen reseñadas no documento de Estratexia e Estudio económico do PXOM, así como 

na Ficha da APR A-4-06, como actuacións illadas AA-02_2 TÚNEL MARQUÉS DE ALCEDO, cun 

custo de 537.000 €, e a AA-02_1 URBANIZACIÓN MANUEL OLIVIÉ cun custo de 540.000 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

CONCELLO DE VIGO 

 

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

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA  –  AGOSTO 2012 

 

ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO - Páxina   37 de 67 

 

8. MARCO NORMATIVO   

 

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

lle afecta.  

URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

Marco europeo: 

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

Torremolinos. 

 Principios directores para o Desenrolo territorial sustentable do continente europeo, 

adoptados en Hannover en 2000. 

 Declaración de Lisboa sobre “Redes para o desenrolo territorial sostible do continente 

europeo: Pontes a través de Europa”, adoptada en Lisboa o 27 de outubro de 2006. 

 Declaración de Liubliana sobre a Dimensión territorial do desenrolo sustentable, de 2003. 

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

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

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

02/11/1992). 

Marco estatal: 

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

de solo (BOE 26/06/2008). 

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

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

urbana (BOE 15/09/1978). 

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

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

ordenación urbana (BOE 31/01/1979). 

Marco autonómico: 

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

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

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

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

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

de marzo, de medidas urxentes e a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia (DOG 

24/07/2012). 
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 Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación territorial de Galicia (DOG 05/12/1995). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Marco local: 

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

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

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

AVALIACIÓN, RESPONSABILIDADE E ACCESO Á INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Marco europeo: 

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

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

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

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

responsabilidade medioambiental en relación coa prevención e reparación de danos 

medioambientais (DOUE do 30/04/2004). 

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

participación do público na elaboración de determinados plans e programas relacionados 

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

acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Consello (DOCE 25/06/2003). 

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

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

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

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

avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente (DOCE 

21/07/2001). 

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

marco comunitario de cooperación para o desenvolvemento sostible no medio urbano 

(DOCE 13/07/2001). 

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

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

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (BOE 

19/07/2006). 

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

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

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

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

Marco autonómico: 

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

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

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

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

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

de marzo, de medidas urxentes. 

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

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

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

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

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

Marco local: 

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

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

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

PROTECCIÓN DA NATUREZA E PAISAXE 

Marco europeo: 

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

de outubro de 2000 e instrumento de ratificación do Estado español (BOE 5/2/2008). 

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

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

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

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

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

14/12/2007). 

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

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

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

(BOE 2/12/2006). 

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

7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuir a garanter a 

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

(BOE 25/06/1998). 

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

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

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

Marco autonómico: 

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

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

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

singulares (DOG 17/04/2007). 

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

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

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

de protección xeral (DOG 01/06/1989) 

RESIDUOS 

Marco europeo: 

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

residuos (DOUE 22/11/2008). 

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

16/07/1999). 

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

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

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

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

16/03/2005) 

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

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

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

Marco estatal: 

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

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

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

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

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

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

da Lei 20/1986, do 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos (BOE 30/07/1988). 

Marco autonómico: 

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

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

24/03/2009). 

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

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

29/06/2005). 

ATMÓSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO 

Marco europeo: 

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

sobre as substancias que esgotan a capa de ozono (DOUE 31/10/2009). 

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

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

cumprir os compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020 (DOUE 05/06/2009). 

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

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

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

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

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

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

policíclicos no aire ambiente (DOUE 26/01/2005). 

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

relativa ao ozono no aire ambiente (DOUE 09/03/2002). 
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 Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de novembro de 2000, 

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

aire ambente (DOUE 13/12/2000). 

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

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

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

(DOUE 23/10/2001). 

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

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

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

Marco estatal: 

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

16/11/2007). 

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

29/01/2011). 

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

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

solos contaminados (BOE 18/01/2005). 

Marco autonómico: 

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

21/01/2003). 

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

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

solicitude de exclusión de instalacións de pequeño tamaño para o período 2013-2020 

(DOG 10/11/2010). 

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

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Marco europeo: 

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

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

Marco estatal: 

 Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruido (BOE 18/11/2003). 
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 Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, pola que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de 

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

acústicas (BOE 23/10/2007). 

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

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

Marco local: 

 Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica 

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

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

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Marco europeo: 

 Resolución do Parlamento Europeo sobre as Consideracións sanitarias relacionadas cos 

campos electromagnéticos do 2 de abril de 2009. 

Marco estatal: 

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

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

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

emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria frente a emisións radioeléctricas 

(BOE 29/09/2001). 

Marco local: 

 Ordenanza reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e 

funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de 

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

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

PATRIMONIO 

Marco estatal: 

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

04/11/2003). 

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

27/01/1986). 

Marco autonómico: 

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

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

Galicia (DOG 23/10/2008). 

 
 
 

En Vigo, a 13 de agosto de 2012: 
 
O ARQUITECTO MUNICIPAL,                                                 A TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 
DIRECTOR DA ÁREA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN,                                          DA OFICINA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN, 
 
 
Asdo.: Antonio Alonso Fernández                                  Asdo.: Begoña Mougán Álvarez  
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ANEXOS  
 

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

  
 

 

 
 
 
 

 
 
                      

 
 

   A G O S T O  2 0 1 2  
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FICHAS DO CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS DO PXOM VIXENTE __________________________________ 

 

ELEMENTOS CATALOGADOS:  

 

CLASE ELEMENTO TIPOLOXÍA Nº FICHA 

Arquitectura Civil A_061 

Arquitectura Civil A_062 

Arquitectura Civil A_097 

Arquitectura Civil A_099 

Arquitectura Civil A_105 

Arquitectura Civil A_205 

Xacementos arqueolóxicos Castro X_007 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

ANEXO 1: Fichas do Catálogo de Bens Culturais do PXOM vixente  
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AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

ANEXO 2: Reportaxe fotográfica  
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Edificacións presentes no ámbito. 
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Equipamentos locais presentes no ámbito. 
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Muros e peches presentes no ámbito. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

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

 

PLANO DE DELIMITACIÓN DO ÁMBITO SOBRE ORTOFOTO 

Ortofoto. Escala 1/1.000 

 

PLANOS DA SERIE 2 DO PXOM VIXENTE: 

Ordenación pormenorizada. Escala 1/2.000 

• Folla 8-L. Ordenación pormenorizada dos solos urbano e de núcleo rural.  

Elementos Catalogados.     

• Folla 9-L. Ordenación pormenorizada dos solos urbano e de núcleo rural. 

Elementos Catalogados.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

PLANOS  
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VI. ANUNCIOS

A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

ANUNCIO do 4 de outubro de 2012, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, polo que se fai pública a Decisión do 3 de outubro de 2012 de non 
someter o Plan especial de protección da colonia histórica do Couto, Concello 
de Vigo, ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica establecido na 
Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans 
e programas no ambiente.

En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de avaliación dos 
efectos de determinados plans e programas no ambiente, faise pública a decisión de non 
someter o Plan especial de protección da colonia histórica do Couto, Concello de Vigo, ao 
procedemento establecido no seu artigo 7.

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

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2012

Justo de Benito Basanta 
Secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
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