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1. INTRODUCIÓN / DESCRICIÓN DA PROPOSTA  

 

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

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

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

 

CONDICIÓNS DE PROTECCIÓN DO ÁMBITO: 

A) Establecemento dun novo catálogo de edificación e ordenanzas particulares para cada finca 

protexida. 

B) Establecemento dun inventario do medio ambiente urbano, constituído por elementos de 

urbanización  (peches, portas, elementos vexetais, etc.) e normas de protección de elementos 

protexidos nos espazos urbanos. 

C) Establecemento dun inventario e un catálogo de protección de elementos de arborado e de 

xardinería de parcelas, cunha normativa propia de traslados, tratamentos, etc. 

D) Precisión da normativa de protección arqueolóxica na área de respecto do Xacemento 

arqueolóxico do Castro. 

 

CONDICIÓNS DE ORDENACIÓN DO ÁMBITO: 

A) Establecemento duns criterios xerais para este ámbito relativos ás intervencións de ampliación, 

acondicionamento, rehabilitación, reestruturación dos edificios catalogados e non catalogados 

do ámbito, así como de obra nova, onde se permita. 

B) Establecemento duns criterios de protección da parcelación, que controlen as segregacións ou 

agregacións de parcelas. 

c) Establecemento duns criterios particulares verbo da regulación dos usos que permita unha certa 

diversidade de usos, evitando a especialización e a terciarización do conxunto. 

D) Establecemento dunha ordenanza particular plasmada nunha Ficha individual gráfica e 

normativa por cada parcela do ámbito onde se fixan as condicións de uso, parcelación e 

edificación. 

 

CONDICIÓNS DE INTERVENCIÓN NO ÁMBITO: 

A) Establecemento de medidas concretas, tanto as xa previstas no PXOM como as propias deste 

Plan Especial, para a intervención nos espazos urbanos, tramos de rúas ou cruces, encamiñadas 

á mellora da escena urbana e á integración na estrutura urbana. 

B) Deseño de medidas de fomento á rehabilitación do conxunto e dos edificios catalogados. 
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2.  A PROTECCIÓN DO ÁMBITO  

 

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

basicamente na protección do medio ambiente urbano no ámbito delimitado. 

Os  obxectivos xerais  especificaranse desde os primeiros momentos do P.E.P. COUTO do PXOM de 

Vigo que agora se pretende: 

-Respectar e contribuír a preservar o medio ambiente, 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. 

 

Estes obxectivos de protección plásmanse fundamentalmente na elaboración dunha serie de 

inventarios e catálogos de protección anexos a este plan especial, complementarios do Catálogo 

propio do PXOM e na elaboración dunha normativa propia de protección. 

 

Os catálogos urbanísticos configúranse como instrumentos complementarios dos plans, e que 

dende o punto de vista xurídico consisten nunha enumeración ordenada de bens que se 

individualizan cuxas características se fixan ao máximo para facilitar  a acción protectora. Segundo 

o artigo 75 da LOUGA teñen por obxecto identifica-las construcións, recintos, xardíns, monumentos, 

inmobles ou outros elementos que, polas súas singulares características ou valores culturais, 

históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos, se considere conveniente conservar, mellorar 

ou recuperar. 

 

O planeamento deberá prever as medidas necesarias para a protección, conservación, 

recuperación e aproveitamento social e cultural dos bens incluídos no catálogo, a través dunha 

normativa propia de protección. 

 

Os catálogos  deberán conter unha ficha individualizada de cada elemento catalogado na que se 

recollerán, como mínimo, os seus datos identificativos, localización e delimitación do seu ámbito de 

protección, descrición gráfica das súas características construtivas, estado de conservación e 

determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación. 

 

En canto á delimitación e dimensión do ámbito considerouse conveniente a alternativa de 

reaxustar o ámbito delimitado no PXOM polos verdadeiros límites da Colonia Histórica, o que supón 

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 
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que se atopan cando menos tres que se corresponden puntualmente coas condicións históricas, 

tipolóxicas e construtivas obxecto de protección neste Plan. Esta decisión converte a este Plan nun 

Plan Especial non previsto que deberá tramitarse segundo o procedemento do artigo 86.1. da 

LOUGA. 

 

 
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 Plan Especial) 
 

 
Fotografía do mesmo fronte de chalés na actualidade, na couzada M-11 que se incorpora ao ámbito deste Plan especial 
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2.1. O CATÁLOGO DE EDIFICIOS E PARCELAS.- 
 

 
 
Perspectiva en cor dun chalé de Constructora Urbana, publicada no Anuario de Vigo 1.927, Editorial PP K.O., probablemente 

autoría o Estudio de Jenaro de la Fuente para a publicidade da empresa. Trátase en realidade do Chalé de Samuel Janeiro, na 

parcela nº 1 deste Plan Especial, catalogado polo PXOM como elemento A_097 . 

 

Do estudio pormenorizado de todos os edificios existentes no ámbito e da súa valoración 

arquitectónica, histórica e ambiental, conclúese na necesidade de incorporar ao catálogo de 

protección un total de 17 edificios, que se sumarían aos 6 edificios xa catalogados no PXOM. 

 

De acordo co indicado no punto 1 do artigo 9 da normativa do Catálogo do PXOM a 

catalogación esténdese á totalidade das parcelas pertencentes a edificios catalogados, que se 

consideran co mesmo grao de protección que o elemento catalogado. 

 

Os  criterios de valoración empregados referidos aos aspectos: arquitectónicos, históricos e 

ambientais utilizados foron os seguintes: 

 

a) VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA ( tres niveis  alta-media-baixa): 

Correspondencia tipolóxica coa tipoloxía de chalé da Colonia. 

Existencia de elementos estilísticos invariantes da arquitectura rexionalista, historicista-ecléctica. 

Autoría recoñecida e Proxecto executado. 

Referencias concretas en publicacións ou libros á obra ou ao autor. 

Singularidade e coherencia do edificio co período arquitectónico. 
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b) VALORACIÓN HISTÓRICA (tres niveis  alta-media-baixa): 

Construción na zona do Couto e Marqués de Alcedo no período de implantación da Colonia. 

Construción na zona da Praza de España en período de apertura de accesos ao Castro e San 

Amaro. 

Presenza en cartografías, ortofotografías ou fotografías históricas. 

Relación con algún personaxe, familia ou feito histórico relacionado coa Colonia. 

  

c) VALORACIÓN AMBIENTAL (tres niveis alta-media-baixa): 

Composición, volume e escala integrado no conxunto. 

Adaptación ao terreo/barreiras arquitectónicas.   

Existencia de elementos de vexetación, muros de cerramento, materiais e texturas integrados. 

Utilización de materiais autóctonos. 

Eficiencia enerxética: Ventilación, Iluminación, Confort, Ruído. 

 

Con estes criterios testáronse a totalidade dos edificios do ámbito, relacionados no cadro que 

figura no apartado 5.4. da Memoria Informativa  “Medio socio-económico: a propiedade do solo, a 

parcelación a edificación” páxina 52. 

 

Finalmente os inmobles seleccionados para ser catalogados polo Plan Especial foron os seguintes:  
  

MANZAN

A 

PARCEL

A 

REF. 

CATASTRAL LOCALIZACIÓN CATALOGO AUTOR 

DATA 

PROX 

VALORACION 

ARQUITECTÓ

NICA 

VALORACION 

HISTÓRICA 

VALORACION 

AMBIENTAL 

VALORACIO

N GLOBAL

M1 P1 

3057001NG2

725N 

MARQUES DE ALCEDO, 

7 A_097 

JENARO DE LA 

FUENTE / XOSÉ 

BAR BOO 

1940 

/ 

1979 ALTA ALTA ALTA  ALTA 

M3 P13 

3156001NG2

735N R. COUTO, 4 A_205 

EMILIO QUIROGA 

LOSADA 1947 ALTA ALTA ALTA  ALTA 

M4 P14 

3055901NG2

735N 

MARQUES DE ALCEDO, 

19 CC-1      ALTA BAIXA MEDIA MEDIA 

M4 P18 

3055905NG2

735N MANUEL OLIVIE, 10  CC-2 

JAVIER 

PENA/LUIS SAEZ 1978 ALTA BAIXA MEDIA MEDIA 

M5 P21 

3155902NG2

735N R. COUTO, 8 A_105 

ANTONIO 

COMINGES  1945 ALTA ALTA ALTA  ALTA 

M6 P28 

3054403NF27

35S RAMON Y CAJAL, 8 CC-3  

FERNANDO 

ARAUJO 1972 ALTA  BAIXA MEDIA  MEDIA 

M6 

 

P29 

 

3054404NG2

735S 

 

RAMON Y CAJAL, 10 

 CC-4 

FERNANDO 

MOLINS 

 

1946 

  ALTA  ALTA MEDIA  ALTA  

M6 P30 

3054405NG2

735S SAN AMARO, 14  CC-5     ALTA MEDIA ALTA ALTA 

M7 P33 

3154401NG2

735N NMANUEL OLIVIE, 7 A_061 

EMILIO QUIROGA 

LOSADA 1945  ALTA ALTA ALTA ALTA 

M7 P34 

3154402NG2

735N MANUEL OLIVIE, 5 A_062 

ANTONIO 

COMINGES 1946 ALTA ALTA ALTA ALTA 

M7 P35 

3154403NG2

735S 

CONDE DE 

GONDOMAR, 10  CC-6 

MANUEL GÓMEZ 

ROMÁN 1950  ALTA ALTA ALTA ALTA 
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M7 P36 

3154404NG2

735S SAN AMARO, 8 A_099 

FRANCISCO 

CASTRO / PEDRO 

ALONSO 1947  ALTA ALTA ALTA ALTA 

M7 P37 

3154405NG2

735S SAN AMARO, 10 CC-7      MEDIA  ALTA MEDIA MEDIA 

M8 P39 

3053901NG2

735S SAN AMARO, 7  CC-8 

ANTONIO 

COMINGES 1962 ALTA MEDIA ALTA ALTA 

M8 P40 

3053902NG2

735S SAN AMARO, 9  CC-9   1965 ALTA MEDIA ALTA ALTA 

M8 P41 

3053910NG2

735S SAN AMARO, 11 CC-10 EMILIO SALGADO 1953 ALTA ALTA ALTA ALTA 

M9 P42 

3153001NG2

735S BARCELONA, 1  CC-11 

FRANCISCO 

CASTRO /PEDRO 

ALONSO 1946 ALTA ALTA ALTA ALTA 

M10 P43 

3154801NG2

735S SAN AMARO, 3 CC-12    

1946

  MEDIA  ALTA ALTA ALTA 

M10 P44 

3154802NG2

735S SAN AMARO, 5  CC-13 

FERNANDO 

MOLINS 1946 ALTA ALTA ALTA ALTA 

M11 P45 

2958101NG2

725N 

MARQUES DE ALCEDO 

1 CC-14    1922 MEDIA  ALTA ALTA ALTA 

M11 P49 

2958105NG2

725N 

TRAAVESIA MARQUES 

DE ALCEDO 1  CC-15      MEDIA ALTA ALTA ALTA 

M11 P50 

2958106NG2

725N 

MARQUES DE ALCEDO 

5  CC-16   1928 MEDIA ALTA ALTA ALTA 

M16 P51 

2958107NG2

725N 

MARQUES DE ALCEDO 

3  CC-17   1925 MEDIA ALTA ALTA ALTA 
 

De cada un destes edificios elabórase unha ficha de Catálogo, onde se especifican o grao de 

protección e as condicións para a edificación e o uso do solo. 

Os edificios que se incorporan ao Catálogo incluiranse na Categoría de protección AMBIENTAL, e 

no grado A1 ou A2 en función de se se admiten, ou non, obras de ampliación visibles desde a vía 

pública. 

Estes 17 edificios únense aos 6 elementos xa catalogados polo PXOM no nivel estrutural. 
Nº 

CATALOGO 

Nº 

PARCELA 

PEP 

REF CATASTRAL LOCALIZACIÓN NIVEL 

A_097 P1 3057001NG2725

N 

MARQUÉS DE ALCEDO 7 ESTRUTURAL

A_205 P11 3156001NG2735

N 

R. COUTO 4 ESTRUTURAL

A_105 P19 315592NG2735N R. COUTO 8 ESTRUTURAL

A_061 P-31 3154401NG2735

N 

R. MANUEL OLIVIÉ 7 ESTRUTURAL

A_062 P-32 3154402NG2735

N 

R. MANUEL OLIVIÉ 5 ESTRUTURAL

A_099 P-34 3154404NG2735S R. SAN AMARO 8 ESTRUTURAL

 

O total de edificios catalogados, co seu nivel de protección, figuran reflectidos nos Planos P-01 e P-

03 de ordenación. 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA.- Páxina   8 de 35 

 

 

A protección dos edificios catalogados artéllase a través dunha normativa complementaria e 

derivada da do Catálogo do PXOM, que regula basicamente o tipo de intervencións e obras 

permitidas nos edificios, parcelas e elementos catalogados. 

 

a) Nos edificios catalogados estruturais, de acordo co disposto no artigo 6.2. da normativa do 

catálogo, permítense obras tendentes á súa conservación e mellora das súas condicións de 

habitabilidade e uso, mantendo a súa configuración exterior, a súa envolvente exterior e os seus 

elementos significativos. Nese senso na ficha particular de cada edificio catalogado faise unha 

relación, aberta a novas incorporacións, dos elementos significativos e invariantes de que consta o 

edificio e que se deben conservar. Permítense as obras de consolidación, mantemento, 

recuperación e as de acondicionamento descritas no PXOM (arts. 5.1. e 5.4. da normativa do 

Catálogo) con prohibición de todas as demais. 

 

b) Nos edificios catalogados por este Plan Especial no nivel ambiental estarase ao disposto con 

carácter xeral no artigo 6.3 da normativa do catálogo, e dentro deles distínguense os seguintes 

graos, segundo se indica na Ficha Individual correspondente: 

 

Grao A1: Nos que se permiten, ademais das obras indicadas para a protección estrutural, as obras 

de ampliación que non supoñan incremento de altura do elemento catalogado nin de ocupación 

visible desde o espazo público, nin das condicións de protección da parcela. 

 

Grao A2: Nos que se permiten ademais das obras indicadas para a protección estrutural, as obras 

de ampliación que non supoñan incremento de altura do elemento catalogado, pero poden 

supoñer un incremento da visible desde o espazo público, pero non das condicións de protección 

da parcela. 

 

Grao A3: Nos que se permiten ademais das obras indicadas para a protección estrutural, as obras 

de ampliación que supoñan incremento de altura controlada do elemento catalogado, pero 

poden supoñer un incremento da visible desde o espazo público, pero non das condicións de 

protección da parcela.  

 

Grao A4: Nos que se poden admitir ampliacións en altura e ocupación sempre que exista 

edificabilidade autorizada e non haxa limitacións da parcela que o impida. 

 

Os criterios que teñen servido para adscribir os edificios catalogados ambientais aos graos A1, A2, 

A3 ou A4, foron os de aplicar as condicións da ordenanza 9 de aplicación (recuados, ocupación, 

edificabilidade altura, etc.) á parcela concreta estudada, as súas condicións concretas 

topográficas, aos seus elementos a preservar e as condicións volumétricas do edificio catalogado.  
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Así, nos casos que o edificio catalogado teña un remanente teórico de edificabilidade ou de 

ocupación, plantéxase a posibilidade dunha ampliación concreta que se describe na ficha 

individualizada de ordenación e catalogación e na que se representa, tanto en planta como en 

sección, a área de movemento, a cota de referencia e a altura máxima de coroación.  

 

En canto ás posibilidade de parcelación, como criterio xeral prohíbese nas parcelas con edificios 

catalogados, tendo en conta o disposto no artigo 9.1. da normativa do  Catálogo do PXOM que 

“extende” a catalogación á integridade da parcela.  

 

A única excepción xustificada refírese á parcela nº P-44, na couzada M-10, que polas súas 

dimensións e pola importante afección que produce o ensanche do tramo pendente da Rúa 

Ramón y Cajal enténdese óptima para a creación dunha segunda parcela que permitiría acobillar 

unha vivenda de características similares ás da colonia, preferentemente un edificio catalogado 

trasladable da tipoloxía e características semellantes aos que son obxecto de protección por este 

plan.  

 

2.2. O INVENTARIO DE ELEMENTOS SIGNIFICANTES DO MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

A protección do medio urbano neste Plan Especial artéllase nunha múltiple vertente: por unha 

banda a través da protección dos elementos significativos conformadores dese espazo urbano 

(Peches de fincas e outros elementos construtivos das parcelas particulares que constitúen a 

envolvente do espazo público, e por outra banda, a través da protección dos espazos públicos 

(principalmente rúas) e o arborado   

 

2.2.1. PROTECCIÓN DE PECHES E ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DA PAISAXE URBANA 

 

Independentemente da catalogación de inmobles e parcelas completas, neste Plan Especial 

proponse o inventariado dunha serie de elementos illados integrados na Colonia que constitúen uns 

invariantes ou referentes paisaxísticos do medio urbano.  

 

Estes elementos relacionados, ubicados no anexo á Memoria Informativa e non constituíntes dun 

catálogo propiamente dito, protéxense con carácter xenérico na normativa do Plan Especial, así 

como particularmente nas fichas particulares de catalogación dos elementos catalogados, como 

nas fichas de ordenación das parcelas e inmobles non catalogados. 

 

Pode ocorrer que, en determinadas parcelas non catalogadas nin co grao estrutural nin ambiental 

existan elementos illados susceptibles de protección. Dita protección particular artéllase na ficha 

particular de información e ordenación da parcela concreta. 

2.2.2. A PROTECCIÓN DOS ESPAZOS PÚBLICOS 
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A Colonia non conta con outros espazos públicos máis aló das rúas. O  Monte do Castro é lindeiro  

co ámbito na rúa Marqués de Alcedo e a  Praza de España igualmento na rúa Manuel Olivié. Sen 

embargo, non existen no interior do ámbito deste Plan, prazas nin parques como espazos públicos. 

As Rúas, e principalmente a Rúa Manuel Olivié coa súa bóveda de arborado de gran porte, cobran 

o seu protagonismo, e constitúen o elemento máis destacable. Polo tanto son elementos nos que 

na súa protección debe poñerse tanta atención, se cabe, como nas edificacións catalogadas. 

 

A protección destes espazos públicos proponse neste Plan Especial a partir dunhas propostas de 

intervención cunha coidada selección de materiais e elementos de mobiliario urbano e 

axardinamento nos propios espazos públicos, a desenvolver a través de Proxectos de urbanización 

ou “humanización” de tramos de rúa. 

 

2.3. A PROTECCIÓN DAS ÁRBORES E XARDÍNS 

 

A protección dos elementos vexetais, lévase a cabo a través do inventario específico dos árbores e 

arbustos máis valiosos, elaborado segundo se describe no punto 5.2. MEDIO BIÓTICO da Memoria 

Informativa, tanto das rúas como dos xardíns particulares. 

 

A elección das especies inventariadas realízase a partires duns parámetros de valoración que 

analizan aqueles exemplares ou plantacións interesantes localizados no ámbito, tomando como 

referencia o Inventario de árbores singulares do Concello de Vigo do ano 1994, incorporado ao 

PXOM, no artigo 8.4.3. 

 

Procesar toda toda a información da situación actual da vexetación no ámbito, permitiu a 

elaboración de dito inventario e do Plano I.15 de VEXETACION DE INTERESE no que figuran as 

seguintes árbores e arbustos coas súas características: 

CLAVE NOME CIENTIFICO NOME TIPO CRECEMENTO RESIST ALTURA 
LONXEVID

ADE PX 
EXEMPLA
RES

1 Acer negundo NEGUNDO ARBOL RAPIDO MEDIA 10 60 54 
1

2 Actinidia chinensis KIWI FRUTAL           2

3 

Aesculus 
hippocastanu
m x Carnea CASTIÑEIRO DE INDIAS ARBOL RAPIDO ESCASA 35 200 57 

1

4 

Aesculus 
hippocastanu

m CASTIÑEIRO DE INDIAS ARBOL RAPIDO ESCASA 36 201 57 
1

5 Aloe vera ALOE VERA ARBUSTO           4

6 Arundinaria japónica CANAVEIRA ARBUSTO           1

7 Azalea japónica AZALEA ARBUSTO           3

8 Bouganvillea glabra BUGANVÍLEA ARBUSTO MOI RÁPIDA ESCASA 12 60 63 3

9 Buxus sempervirens  BUXO ARBUSTO           8

10 Camelia japonica CAMELIA ARBUSTO LENTO ESCASA 10 150 68 
4

11 Campsis radicans TROMPAS DE FOGO ARBUSTO RAPIDO MEDIA 10 30   2

12 Castanea sativa CASTIÑEIRO DE INDIAS ARBOL RAPIDO ESCASA 30 1000   2

13 Cedrus deodara CEDRO DO HIMALAIA CONIFERA MEDIO ESCASA 35 300 73 1

14 Cercis siliquastrum ARBORE DO AMOR  ARBUSTO MEDIO 
NON 

MOITA 6 120 76 1
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15 
Chamaecyparis 

lawsoniana 
FALSO CIPES DE 

LAWSON CONIFERA RAPIDO MEDIA 30 300 86 5

16 Citrus Dulcis LIMOEIRO FRUTAL MEDIO ESCASA 7 100 78 
1

17 Cordyline australis CORDILINA PALMEIRA LENTO MEDIA 8 100 79 4

18 
Cupressocyparis 

leilandyi CIPRÉS DE LEYLAND CONIFERA           0

19 Cupresus arizonica CIPRÉS DE ARIZONA CONIFERA MEDIO MEDIA 20 150 84 2

20 
Cupresus 

sempervirens CIPRÉS COMÚN CONIFERA MEDIO MEDIA 20 600 85 
1

21 
Dracaena 

deremensis DRÁCENA PALMEIRA           7

22 Dracaena Draco DRAGO PALMEIRA MEDIO 
NON 

MOITA 20 1500 90 2

23 Elaegnus pungens ARBORE DO PARAISO ARBUSTO RAPIDO ALTA 5 80 90 2

24 Erythna crisita-galli ARBORE DO CORAL ARBOL RAPIDO MEDIA 6 100 91 1

25 
Euonymus 

europeaeus HUSERA ARBUSTO LENTO 
NON 

MOITA 3 100   3

26 Euonymus japonicus HUSERA ARBUSTO LENTO 
NON 

MOITA 3 100   4

27 Ficus elastica ARBORE DO CAUCHO ARBOL RAPIDO 
NON 

MOITA 10 200 96 4

28 Ficus repens FIGUEIRA RUBIDEIRA ARBUSTO           4

29 Ginkgo Biloba GINKGO ARBOL MEDIO ALTA 30 1000   
1

30 Grevillea robusta ÁRBORE DO LUME ARBOL           1

31 Hedera helix HEDRA ARBUSTO RAPIDO ALTA 50     3

32 Ilex aquifolium ACIVRO ARBUSTO LENTO ALTA 15 150 104 4

33 Juniperus oxycedrus XENEBREIRO VERMELLO CONIFERA LENTO MEDIA 5 100 107 3

34 Laurus nobilis LOUREIRO ARBOL MEDIO ESCASA 24 180 109 3

35 Ligustrum ovalifoium ALFANEIRO ARBUSTO LENTO ALTA 5 50 109 1

36 Ligustrum vulgare LIGUSTRO ARBUSTO RAPIDO ALTA 25 100 110 
1

37 
Liquidambar 

styraciflua LIQUIDAMBAR ARBOL MEDIO MEDIA 25 150 110 
2

38 Livistona australis LIVISTONA PALMEIRA LENTO 
NON 

MOITA 12 200 111 1

39 Magnolia grandiflora MAGNOLIA ARBOL LENTO MEDIA 30 150 113 9

40 
Magnolia 

soulangeana MAGNOLIO ARBOL MEDIO MEDIA 8 100 114 4

41 Malus domestica MACEIRA FRUTAL RAPIDO MEDIA 6 30   
1

42 Metrosideros excelsa METROSIDERO ARBOL MEDIO 
NON 

MOITA 10 200 117 4

43 Musa x paradisiaca PLATANEIRA ARBUSTO RAPIDO MEDIA 3     1

44 Nerium oleander ADELFA ARBUSTO MEDIO MEDIA 4 60 119 3

45 Olea europea OLIVEIRA ARBOL MOI LENTO MEDIA 10 1000 120 2

46 Persea americana AGUACATE FRUTAL MEDIO 
NON 

MOITA 10 80 121 2

47 Phoenix canariensis PALMEIRA CANARIA PALMERA LENTO MEDIO 20 150 122 6

48 Picea abies ABETO CONIFERA LENTO MEDIA 8 100 124 3

49 
Pittosporum 

tenuifolium PITÓSPORO ARBUSTO RAPIDO MEDIA 10 100 129 3

50 Platanus spp. PLÁTANO ARBOL RAPIDO ALTA 50 600 130 
3

51 Prunus laurocerasus 
FALSO LOUREIRO/ 

LOUREIRO REAL ARBOL MEDIO ALTA 6 50 135 2

52 
Prunus pisardi/Prunus 

cerasifera AMEIXEIRO FRUTAL           3

53 
Rhododendrum 

ponticum 
RODODENDRO 

ANDALUZ ARBUSTO LENTO MEDIA 5 100 140 4

54 Salix Babylonica SALGUEIRO CHORÓN ARBOL RAPIDO MEDIA 8 50 143 1

55 Schinus molle PEMENTEIRA FALSA ARBUSTO RAPIDO MEDIA 5 100 144 2

56 
Sequoia  
sempervirens SEQUOIA VERMELLA ARBOL RAPIDO ESCASA 40 500 145 1

57 
Ulmus glabra 

pendula OLMO CHORON ARBOL RAPIDO MEDIA 20 200   1

58 Washingtonia robusta PALMEIRA DE ABANO PALMEIRA MEDIO MEDIA 25 180 158 1

59 Washingtonia filifera 
PALMEIRA 

CALIFORNIANA PALMEIRA LENTO MEDIA 20 200 157 2

60 Wisteria sinensis GLICINIA ARBUSTO MOI RÁPIDA 
NON 

MOITA 20 300 158 4
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O inventario acompáñase dunhas normas de protección xerais e particulares, incluídas nas normas 

do Plan Especial e nas fichas de ordenación particulares das parcelas e elementos públicos, que 

propicien a súa conservación e impidan a súa eliminación ou afectación. 

 

De todos estes elementos inventariados seleccionáronse os máis importantes en función do seu 

porte, antigüidade e singularidade para formar parte do Catálogo deste Plan Especial1, incluíndo 

os seguintes elementos illados e conxuntos vexetais  que se citan a continuación: 

 

-V1: Laurus nóbilis da parcela P-45: loureiro de porte excepcional pola súa altura, dimensións e 

posición na parcela. 

-V2: Phoenix canariensis da parcela P-45: Palmeira canaria de gran altura e antigüidade situada en 

conxunto co loureiro no xardín da parcela P-45. 

-V3: Magnolia grandiflora da parcela P-1: Magnolio de gran porte integrado coa edificación 

catalogada da parcela P-1, casa de Samuel Janeiro. 

-V4: Phoenix canariensis da parcela P50: Palmeira Canaria de gran altura, antigüidade e 

significación no Conxunto orixinal da colonia. 

-V5: Cedrus deodara pendula da parcela P-24: Exemplar de pequeno porte e idade, pero dotado 

dunha singularidade e beleza que lle fan merecedor da catalogación. 

-CV1: Xardín arborado da parcela P-11 (Escola Aloia), Conxunto axardinado e arborado en bo 

estado de conservación e dotado de especies singulares en si mesmas e conformadoras dun 

espazo axardinado de interese, testemuña do pasado histórico como parcela da colonia 

residencial. 

-CV2: Arborado do Paseo cuberto con castiñeiros de Indias da Rúa Manuel Olivié: Interesantísimo 

espazo urbano arborado como paseo cuberto, cunha dobre ringleira de Aesculus hippocastanum 

alternados con Aesculus hippocastanum camea, de gran porte e antigüidade da época de 

formación da Colonia do Couto. O carácter caducifolio dota ao paseo dunha agradable bóveda 

cuberta de vexetación no verán, permitindo o soleamento no inverno. 

 

De cada un destes elementos elaborouse unha ficha de catálogo na que se especifica a súa 

localización, características e determinacións normativas. Na normativa do Plan especial 

establécese unhas condicións maiores de protección para estes elementos que para aqueloutros  

simplemente inventariados. 

 
 
 
 

                                                 
1  Seguíronse basicamente os “Criterios para a declaración de árbores senlleiras e monumentais no Patrimonio Cultural de Galicia” , Xunta 

de Galicia, Santiago 2003 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA.- Páxina   13 de 35 

 

2.4. A PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA 

 

O ámbito obxecto deste Plan Especial atópase, parcialmente, dentro da área de respecto do 

xacemento arqueolóxico catalogado ‘O Castro’ (GA36057007). 

 

O nivel de protección outorgado polo PXOM a este xacemento e o grao II (II-1 e II-2), dado o 

estado de conservación considerado como MALO.  

 

Segundo a Normativa do PXOM, recollida no TÍTULO II (NORMAS XERAIS DE PROTECCIÓN DO 

PATRIMONIO CULTURAL DE CARÁCTER ARQUEOLÓXICO), en concreto á área de respecto do 

xacemento lle corresponde o grao de protección II-2, artigo 10 da normativa do catálogo, que 

indica o seguinte: 

“Art. 10.-Área de Respecto (II-2). 

1. Ámbito: Esta área atópase definida por ser o contorno adaptado arredor do perímetro máis 

exterior dunha área de Protección Integral, por se tratar dunha zona onde hai indicios ou 

referencias da localización de obxectos e materiais arqueolóxicos, ou por formar o ámbito de 

protección dun elemento arquitectónico ou etnográfico inventariado e do seu contorno. Aparece 

grafitada na cartografía cunha trama descontinua. 

2. Usos: Os usos nesta zona son os específicos para cada caso concreto, dependendo do 

establecido na ordenanza urbanística para o tipo de solo no que se atope a Área de Respecto e 

dos factores arqueolóxicos e patrimoniais do xacemento. 

3. Condicións de edificabilidade: Mentres non se prexudique o contorno do xacemento ou 

cando este se atopase moi deteriorado, admitirase a edificación de nova planta admitida polo 

planeamento municipal en vigor e segundo o establecido na ordenanza urbanística para o tipo de 

solo no que se localicen. 

5. Tramitación: Seguirase o establecido no artigo 7 da presente normativa de Protección do 

patrimonio arqueolóxico.” 

 

O  artigo 7, de tramitación, ao que remite o anterior  

 

" Art. 7.-Tramitación. 

1.- Solicitudes de Licenza Municipal: Calquera intervención proxectada e en xeral calquera tipo de 

obra a realizar sobre aqueles elementos arqueolóxicos catalogados por este Plan e que asemade 

estean incluídos no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, que leve aparellada un 

proceso de remoción de terras ou escavación, precisará preceptivamente, ademais da 

correspondente licenza municipal, a realización da oportuna intervención arqueolóxica, 

distinguíndose dous supostos: 

 

Obras de movementos de terras que comprendan máis do 40% da superficie do solar. Será 

preceptiva a presentación dun proxecto de intervención arqueolóxica, subscrito por un/ha 
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arqueólogo/a, que deberá deseñar unha primeira fase de apertura de catas de sondaxe ou 

apertura manual con metodoloxía e documentación arqueolóxica detallada de gabias, zapatas 

ou outras remocións, considerando unha mostraxe representativa, cuantitativa e cualitativamente, 

da totalidade da área a remexer. Realizarase unha documentación estratigráfica, con 

establecemento de relacións entre os diferentes niveis e adecuada documentación dos restos que 

aparezan. 

 

Resto das obras que leven aparelladas movementos ou remocións de terras. Establécese como 

cautela de protección o control arqueolóxico das remocións, escavas e movementos de terra que 

non superen o 40% da superficie do solar e que non se atopen comprendidas nos supostos 

establecidos no punto anterior, consistente a supervisión “in situ” por un/ha arqueólogo/a 

contratado pola propiedade, da totalidade das remocións e movementos de terra previstos no 

proxecto de execución, xa sexan realizados por medios mecánicos ou manuais. Neste caso será 

preceptiva a presentación, con carácter previo ao proxecto de obras, dun proxecto de 

intervención subscrito por un/ha arqueólogo/a, que conteña unha memoria e demais requirimentos 

do art. 1.2 do Decreto 199/97, de 10 de xullo, referidos aos controis que se vaian efectuar. 

 

Non obstante o anterior, a prol da racionalización das determinacións das presentes normas, con 

carácter excepcional e, logo do informe motivado do/a arqueólogo/a municipal, poderá variarse 

o tipo de intervención arqueolóxica requirida en función das características das obras a realizar, 

cando as circunstancias do terreo edificábel (substrato superficial, morfoloxía do subsolo, 

antecedentes...) ou os datos proporcionados polas intervencións efectuadas en parcelas lindeiras, 

así o aconsellen." 

 

En principio, coa aplicación desta normativa do PXOM enténdese suficiente a protección 

arqueolóxica  outorgada a un ámbito de respecto dun xacemento do que,  polas súas propias 

dimensións  e titularidade  pública , xa se ten un amplo coñecemento. 

 

3. A ORDENACIÓN DO ÁMBITO  

 

3.1. CRITERIOS  PARA A INTERVENCIÓN SOBRE OS EDIFICIOS CATALOGADOS 

 

Con carácter xeral, os  tipos de intervención que se permite sobre os edificios catalogados deberán 

acollerse aos tipos de obras permitidas na normativa do catálogo do PXOM e que se citan no 

punto 2.1. anterior. 

 

Nembargantes como criterios específicos deste Plan Especial proponse: 

 

- Para as obras de consolidación, mantemento, recuperación e acondicionamento o respecto 

estrito dos elementos tipolóxicos invariantes recollidos no Inventario do Plan Especial, dos elementos 
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de arborado incluídos no Inventario de arborado, dos elementos de imaxe urbana e dos que se 

especifican na ficha de ordenación de cada parcela. 

 

-Para as obras de ampliación,  ademais do respecto dos devanditos elementos e da normativa do 

catálogo do PXOM, a proposta é que se circunscriban a unha área de movemento especificada 

no plano de ordenación, ademais dunha normativa específica pola que:  

 -A ampliación non orixine un menoscabo nin entre en competencia co edificio catalogado 

 -A ampliación manteña unha separación de respecto do edificio protexido 

 -A ampliación teña sempre menor altura que o edificio protexido 

 -Evitar solucións miméticas e/ou historicistas, deixando patente a diferenza entre o vello e 

 o novo 

 

En tal senso, o criterio xeral toma como modelo a ampliación realizada no ano 1.979 por José Bar 

Boo no Proxecto de Reforma e ampliación da casa de Samuel Janeiro2 neste mesmo ámbito 

(parcela nº 1 deste Plan Especial). Trátase dun magnífico exemplo de como unha arquitectura 

nova pode dialogar respectuosamente cun edificio rexionalista ou historicista sen necesidade de 

acudir a "pastiches" ou falsos neohistoricismos. 

 

                     
 

                                                 
2  Sobre este proxecto ver reseña en libro “ La obra de José Bar Boo: una arquitectura al servicio del hombre”, A. Garrido Fenes,  Editorial 

Fundación Barrié de la Maza, ano 2.000/ Artigoo en Boletín académico do ETSAC n1º 4, ano 1.986. 
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Planos do Proxecto de José Bar Boo de 1.979 para ampliación da casa de Samuel Janeiro (parcela P-1 deste Plan especial)  
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       Vistas 
Vistas da ampliación de José Bar Boo de 1.979  da casa de Samuel Janeiro ( parcela P-1 deste Plan especial) 

 

Esta técnica de intervención segue os criterios da Carta do Restauro de 1972 e os criterios da 

restauración moderna propostos inicialmente por Camilo Boito en 1836, polos que se pide un 

principio de honradez e respecto polo auténtico cando se vai a intervir nun monumento, con 

arranxo aos seguintes puntos básicos: 

 

“-1-Diferencia de estilo entre o novo e o vello.  

-2-Diferencia dos materiais utilizados na obra.  

-3-Supresión de elementos ornamentais na parte restaurada.  

-4-Exposición dos restos ou pezas das que se prescindira.  

-5-Incisión en cada unha das pezas que se coloquen, dun signo que indique que se trata dunha 

peza nova.  

-6-Colocación dun epígrafe descritivo no edificio.  

-7-Exposición, vecina ao edificio, de fotografías, planos o/y documentos sobre o proceso da obra e 

publicación sobre as obras de restauración.  

-8-Notoriedad. Destácase o valor do auténtico, ao pedir que se deixe unha clara evidencia da 

intervención realizada.”3  

 

“ Las sustituciones y posibles integraciones de paramentos murales, donde sea necesario y siempre 

en los límites más restringidos, deberán ser siempre distinguibles de los elementos originales, 

diferenciando los materiales o las nuevas superficies empleadas; pero en general parece preferible 

realizar a todo lo largo del contorno de la integración una señal clara y persistente que testimonie 

los límites de la intervención. Esto podrá lograse con laminillas de metal idóneo, con una serie 

continua de pequeños fragmentos de ladrillo o con surcos visiblemente más o menos anchos y 

profundos según los diferentes casos.” 4 

                                                 
3 (Camilo Boito 1836-1914 : Ocho criterios claves para intervenir en un monumento , en “Teoría del Restauro Modernop -1880) 
4  Carta del Restauro 1972 . Anexo B:  Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas. 
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Dous exemplos recentes  de intervencións en Vila Nova de Cerveira (Portugal) cos criterios que se propoñen para este Plan 

Especial, onde o novo e o vello conviven sen problemas nin competencias. 

Abaixo esquemas explicativos da  técnica de intervención  que se propón. 
 

 

  
 

No caso deste Plan Especial non se trata de chegar a eses extremos, pero si propiciar un diálogo 

entre as partes orixinais e as ampliacións dos edificios, respectuoso co pasado pero sen renunciar 

ao presente. As novas arquitecturas fúndense coas primitivas quedándose nun segundo plano, sen 

intentar nin  imitalas nin competir con elas pero sen renunciar a súa propia linguaxe compositiva. 

 

3.2. CRITERIOS  PARA OBRAS DE NOVA EDIFICACIÓN 

 

A obra de nova edificación dentro do ámbito do Plan Especial queda limitada ás posibles obras 

dentro de parcelas vacantes ou dentro de novas parcelas xurdidas dalgunha parcelación (casos 

ambos moi improbables), ou para o caso de substitución de edificacións non catalogadas. 

 

O criterio adoptado debe ser, en primeiro lugar, o axuste ás condicións de edificación outorgadas  

pola ordenanza de aplicación do PXOM; e en segundo lugar, o establecemento das limitacións 
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necesarias para protexer a escena urbana e a tipoloxía predominante na Colonia histórica. 

En canto á escena urbana deberán conservarse os elementos de interese (peches, portas, pérgolas 

ou especies vexetais) que figuren destacados na ficha particular de ordenación da parcela por 

integrarse no Inventario de elementos significativos anexo III da normativa. 

 

En canto á tipoloxía, o estudio tipolóxico das parcelas e edificacións do conxunto a protexer, e dos 

planos históricos da parcelación da Colonia primitiva, amosan o predominio de parcelas entre 300 

e 500 m2 e dunhas vivendas unifamiliares tipo chalé, cunha ocupación en planta inscritible en  todo 

caso en rectángulos de 12 x 8 metros  ou cadrados de 12 x 12 metros. 

 
Parcelas orixinais do proxecto de Constructora Urbana 1.925, en vermello os sete chalés para os que se pidiu licenzal 

 

As alturas son de planta baixa e piso, en moitos casos con torreón que podería xustificar a 

utilización dos artigos 6.6.4. e 6.6.15 da normativa urbanística xeral do PXOM, para que 

determinadas ordenanzas particulares poidan permitir construción de torreón por riba da altura 

cunhas limitacións dimensionais de 350x350x350 cm.  

 

En canto á implantación nunha topografía en forte pendente enténdense xustificadas as solucións 

de construcións semisoterradas acaroadas aos muros de contención de separación de parcelas ou 

aos muros de peche de parcelas cando existen diferenzas de rasante entre a rúa e a parcela, 

como pode apreciarse nos planos informativos de seccións lonxitudinais e transversais das 

couzadas (Plano I-XX). 
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Esquemas de implantación en ladeira típico na Colonia do Couto, para solución de desniveis entre rúas 

 

Con estes criterios dimensionais, e tipolóxicos establécese unha normativa particular para cada 

parcela plasmadas nunha ficha de ordenación particularizada con indicacións de áreas de 

movemento tanto en planta como en sección que pretenden que as novas construcións se 

adapten no máximo aos criterios ambientais do contorno e do conxunto xa edificado. 

 

No tocante a elementos estilísticos ou de materiais, non se establecen para as novas construcións 

por entenderse que debe darse o maior respecto á liberdade creativa do arquitecto proxectista, 

dentro do lóxico obxectivo de integración no conxunto. 

 

3.3. CRITERIOS  SOBRE A PARCELACIÓN, SEGREGACIÓN OU ABREGACIÓN DE PARCELAS 

 

A posibilidade de creación de novas parcelas nun ámbito de protección como o estudado  debe 

quedar necesariamente restrinxido a unha serie de casos taxados: 

 

As parcelas con elementos catalogados, tanto polo PXOM como polo Plan Especial (agás a 

parcela P-44 polas razóns que se expoñen no punto 2.1. desta memoria e na Ficha normativa da 

parcela) enténdense protexidas e, xa que logo, non se deben autorizar nelas parcelacións, 

agregacións ou segregacións. 

 

No resto das parcelas sen edificios catalogados, nas que serían de aplicación as determinacións da 

ordenanza do PXOM co grao 2º ou 3º segundo os casos, podería permitirse a parcelación , 

segregación ou agregación coas condicións de dita a Ordenanza 9 , coa unica salvedade de o 

establecemento dunha parcela mínima de 500 m2 , en consideración  á protección da  parcela 

media e a tipoloxía edificatoria conveniente para o conxunto. A xustificación desta medida tamén 

se desenvolve no punto 3.5. desta memoria . 
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No ámbito non existe actualmente ningunha parcela absolutamente libre de edificación de 

superficie superior en máis de dúas veces á parcela mínima esixible por ordenanza e , xa que logo, 

susceptible de división . Con algún tipo de edificación non protexida e que permitira a segregación 

dunha parcela menor poden considerarse as parcelas  P-8, P-27 e P-44. 

 

Parcelas menores ás mínimas que permitirían a súa agrupación con outras para conformar unhas 

parcelas maiores poden considerarse as parcelas P-2, P-3 e P-4, na couzada M-1, que xunto a P-8 

conforman un conxunto de parcelas nas que poderían darse distintas solucións de agrupación e 

posterior parcelación. O caso da parcela P-46 na couzada M-11 debe considerarse como un resto 

de parcela que unicamente podería agruparse a algunha das parcelas lindeiras para integrarse en 

dita parcela. 

 

No referente á parcela 16´ (resto dunha parcela catastral integrada no API-12 PRAZA ELIPTICA e 

que o Plan Xeral inclúe no ámbito de protección deste Plan posiblemente por un erro de 

apreciación do parcelario), este Plan non a considera merecedora de ningunha normativa 

específica de protección, ni de ordenación. 

 

En canto ás parcelas de maiores dimensións situadas a maioría delas  próximas á Praza de España, 

en torno a Manuel Olivié (por exemplo parcelas P-21, P-22, P-23, P-24, P17 P-27, P-18, P-33 e P-34), 

nas que se sitúan grandes mansións, xustifícase a aplicación da normativa do PXOM relativa a 

"grandes vivendas", no artigo 9.9.10.,  pola cal poderase autorizar a división horizontal, ou mesmo o 

réxime de condominio, garantindo non obstante que estas fórmulas permitirán o mantemento da 

tipoloxía existente e o uso residencial característico, evitando a súa fragmentación ou substitución 

por tipoloxías estrañas ao conxunto que se pretende protexer.  

 

3.4. CRITERIOS  SOBRE A ORDENACIÓN DE USOS 
 
A pervivencia do uso residencial da Colonia considérase un criterio primordial na ordenación e 

protección do ámbito, se ben é certo que posibilitar alternativas de uso compatibles co uso 

residencial que incrementen a presenza de usuarios e residentes, respectando as condicións 

ambientais, pode ser, tamén, un instrumento de conservación e de atractivo urbano. 

 

Unha axeitada mestura de usos residenciais con usos terciarios e dotacionais complementarios co 

de vivenda é preferible a un proceso de terciarización (que xa se aprecia) do uso do solo, a unha 

tendencia á monofuncionalidade do seu espazo e a unha progresiva "gentrificación" que contribúe 

ao " aburguesamento", "elitización" ou "aristocratización" deste sector da cidade. Por estas razóns 

debe establecerse unha normativa particular de protección de usos que evite a especialización 

terciaria e dotacional do ámbito e garanta o mantemento do uso residencial como característico 

da Colonia residencial a protexer. 
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A tal efecto establécese un mecanismo de control que, agás nas tres parcelas dotacionais 

privadas incluídas no ámbito polo Plan Xeral, evita a aparición de edificios exclusivos de usos no 

residenciais, autorizando os usos complementarios como usos compatibles cos residenciais, parcela 

a parcela. 

 

De esta forma impídese que, por un efecto sinérxico, a acumulación de sucesivos edificios 

exclusivos non residenciais convertan a zona nun territorio especializado de dotacións privadas, 

públicas ou de oficinas e comercios. 

 

3.5. CRITERIOS SOBRE A APLICACIÓN DA ORDENANZA 9 DE EDIFICACIÓN DE VILAS E CHALÉS, E OS 

SEUS GRAOS 

 

A intervención nun ámbito de protección dunha colonia histórica coma a que nos ocupa require 

dunha reflexión sobre as condicións da ordenanza de aplicación que establece o PXOM. 

 

O vixente PXOM cualifica as parcelas pertencentes á colonia histórica coa ordenanza 9 de 

Edificación de Vilas e Chalés, nos seus graos 2º e 3º, na situación E. Esta situación, tal e como 

establece o artigo 9.9.9 da normativa urbanística do PXOM, corresponde á condición especial da 

catalogación da área que afecta tanto ao conxunto como ás edificacións, e que limita as obras a 

realizar sobre os ditos ámbitos ata que se redacte o planeamento específico ás seguintes: obras nos 

edificios de Reestruturación, obras Exteriores e de Reconfiguración, prohibindo as obras de 

demolición e nova planta, agás que houbese un soar no momento da Aprobación Provisional do 

PXOM.  

 

Xa que logo, serían de aplicación no ámbito do Plan Especial todas as determinacións establecidas 

na ordenanza 9, nos seus distintos graos: 

GRAO 

PARCELA 

MÍNIMA 

(m2) 

FRONTE (m) E 

TIPOLOXIA  

ÍNDICE 

EDIFICABILIDADE 

(m2/m2) 

Ø CÍRCULO 

INSCRIBIBLE 

(m) 

OCUPACIÓN 

S/R (%) 

1º 1000 20 illada 0,40 15 30 

2º 500 
16 illada 

12 pareada 
0,60 10 40 

3º 300 
9 illada ou pareada 

6,5 acaroada 
0,80 6,5 45 

 

 

No apartado 3.2.9 da Memoria Xustificativa do PXOM vixente (Plan xeral de ordenación municipal 

con aprobación definitiva parcial por Orde da Consellería de Política Territorial de data 16 de maio 

de 2008, e aprobación definitiva do documento de cumprimento da Orde anterior pola Consellería 

de medio ambiente, territorio e infraestruturas de 13 de xullo de 2009), reflíctense os criterios xerais 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA.- Páxina   23 de 35 

 

seguidos para a ordenación polo miúdo do territorio. En canto ás ordenanzas en solo urbano 

consolidado: Delimitáronse zonas de ordenanza e grao a partires do estudo pormenorizado tanto 

do parcelario existente (dimensións das parcelas, altura da edificación, grao de consolidación e 

posición da edificación a respecto da parcela), como da realidade tipolóxica construída; e tendo 

como referencia, aínda que non imposición, as ordenanzas do Plan Vixente. Todo elo, en función 

de áreas homoxéneas (que tivesen, por caso, a mesma ordenanza), superficie da parcela 

dominante (de cara a determinación do grao)... 

 
 Fragmento dos planos de clasificación e cualificación do PXOU 93 (follas 16-25 e 16-26) 

A ordenanzas de aplicación no PXOU 93 ás zonas residenciais do ámbito do Plan Especial era 

maioritariamente á 1.3.B de edificación familiar illada de media densidade, cuxa parcela mínima e 

efectos de parcelación era de 500 m2 e un índice de edificabilidade de 0,50 m2/m2. Soamente á 

couzada M1 lle resulta de aplicación a ordenanza 1.2.C de edificación aberta de baixa densidade, 

cuxa parcela mínima tamén de 500 m2 e o seu índice de edificabilidade era de 0,75 m2/m2. 

 

A asignación de graos do vixente PXOM no ámbito que nos ocupa é a reflectida no plano de 

información  I-02, estando a meirande parte do ámbito cualificada coa ordenanza 9 no seu grao 

3º, figurando soamente a couzada sinalada coa clave M-1 neste Plan Especial no grao 2º da dita 

ordenanza. 

 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA.- Páxina   24 de 35 

 

3.6. CRITERIOS EN CANTO ÁS CONDICIÓNS LÍMITE PARA APLICACIÓN DAS EDIFICABILIDADES 

SEGUNDO AS DIMENSIÓNS DAS PARCELAS 

 

Despois de realizar un estudo detallado da tipoloxía e características mais significativas das 

edificacións e parcelas que forman parte da colonia histórica, chégase á conclusión que éstas non 

responden exactamente ás condicións establecidas na ordenanza 9, xa que:  

- As parcelas teñen un tamaño medio de  778,70 m2 

- A edificabilidade media é de 0,67 m2/m2 

- A ocupación media é de 31 % 

Pódese observar que a superficie e a ocupación medias de parcela son semellantes ás do grao 1º, 

porén a edificabilidade media é similar á dos graos 2º e 3º, xa que se trata dunha vila-xardín de 

grandes vivendas proxectadas para unha clase media-alta.  

 

Consonte ao apartado 4 do artigo 9.9.8 Condicións de ocupación e edificabilidade da ordenanza 

9 do  PXOM:  

Establécense unhas condicións límite para a aplicación das edificabilidades segundo dimensión 

das parcelas superiores á mínima. 

Aquelas parcelas incluídas nun Grao desta Ordenanza de dimensión superior á mínima establecida 

poderán aplicar o índice de edificabilidade do Grao ó que pertencen, sen poder supera-la 

edificabilidade máxima que corresponda a unha parcela do Grao anterior. Por tanto, a máxima 

edificabilidade dunha parcela dun grao calquera está limitada pola máxima que corresponde á 

parcela mínima do grao inmediato anterior. 

Así mesmo, no caso de que unha parcela, con calquera que sexa o Grao atribuído polo Plan, teña 

una superficie que supere o do grao ou graos anteriores, as condicións de edificación, forma de 

parcela, recuados, etc. serán as de dito Grao anterior. 

 

Polo tanto, da aplicación directa deste apartado ás parcelas da colonia histórica, por superar de 

media a superficie do grao que lles atribúe o PXOM, lle resultarían de aplicación as condicións do 

grao anterior; é dicir, a maior parte das parcelas terían un exceso de edificabilidade. 

 

A teor do exposto anteriormente tomouse a decisión de non aplicar o dito apartado 4 do artigo 

9.9.8 da ordenanza 9. 

 

3.7. CRITERIOS EN CANTO Á PARCELA MÍNIMA 

 

As parcelas mínimas establecidas nos dous graos da ordenanza 9 que resultan de aplicación no 

Plan especial, non parecen as máis axeitadas, a teor do estudo realizado. 

 

Na parte do ámbito correspondente á colonia histórica, é dicir, a couzadas M-1 e M11, no estudo 

da antiga documentación da barriada-xardín compróbase que o proxecto para estas parcelas 
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establecía unhas superficies de entre 300 e 400 metros cadrados. Porén o PXOM establece parcelas 

mínimas aos efectos parcelación de 500 m2 na couzada M1 e de 300 m2 na couzada M11. 

 
Plano do proxecto da Ciudad- Jardín da Constructora Urbana 

 

Por outra banda, no resto das couzadas non pertencentes á colonia histórica o parcelario o 

conforman fincas de maior tamaño, xa que teñen unha superficie  media de  770 m2; pola contra o 

PXOM lle asigna o grao 3º ao cal correspóndelle unha parcela mínima de 300 m2. 

 

Partindo da base de que estamos nun Plan Especial que ten como obxectivo primordial a 

protección da Colonia Histórica e das tipoloxías edificatorias considérase conveniente, por unha 

banda,  protexer as parcelas dos edificios catalogados impedindo a súa subdivisión ou ampliación 

e, en canto ás posibles novas parcelacións que puideran xurdir,  unificar as súas dimensións a 500 

m2 como mínimo, superficie algo superior á superficie da parcela mínima do grao 3 da ordenanza 

9, igual á superficie mínima en grao 2, e algo inferior á parcela media do parcelario do ámbito.  

3.8. CRITERIOS EN CANTO AOS  TORREÓNS 

 

Os torreóns son unha invariante na colonia, como se deduce do estudio informativo realizado 

(apartado 5.5. da memoria Informativa ). 
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A normativa xeral do PXOM de Vigo considera os torreóns (art. 6.6.11) coma unha construción 

permisible por riba da altura permitida en determinadas ordenanzas de zona ou de 

desenvolvemento do Plan Xeral. Non obstante, a ordenanza 9  de edificación de vilas e chalés  non 

contempla dita posibilidade. 

 

Tamén é certo que a mesma ordenanza 9 ao regular a altura máxima permitida nos seus graos 1º, 

2º, 3º e 4º (art.9.9.14 das NN.UU.) establece que esta non poderá superar unha altura de tres (3) 

plantas, incluída a baixo cuberta, sen que a altura de coroación supere os novecentos (900) 

centímetros.  

 

Enténdese que no caso da Colonia do Couto debe aceptarse a utilización de torreóns, non como 

elementos por enriba da altura máxima, senón por enriba das dúas plantas e, xa que logo, no 

espazo destinado a baixo cuberta, o que é coherente coa regulación xeral do PXOM. 

 

Por esta razón introdúcese na Normativa particular a regulación do uso de torreóns. 

 

4. A INTERVENCIÓN NO ÁMBITO  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

1. Intervención directas nos espazos urbanos para mellora da escena urbana.  

2. Medidas de Fomento á Rehabilitación do conxunto.  
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As accións concretas incluídas en cada unha destas liñas, defínense con maior detalle no 

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

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

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

Especial. 

 

4.1. INTERVENCIÓN EN ESPAZOS URBANOS 

 

A principal actuación directa prevista no Plan Especial é a remodelación da rúa Manuel Olivié, xa 

prevista no PXOM, como actuación illada AA-02_1, consistente na súa peonalización, que resultaría 

posible grazas a execución dos túneles previstos en outras dúas actuacións illadas: o túnel entre a 

rúa Marqués de Alcedo e o camiño Castro Salcidos AA-02_2, e o túnel na rúa Conde Gondomar.  

 

Coa peonalización da rúa Manuel Olivié e ao desenvolverse o APR A-4-06 Praza de España, 

conseguiríase a obtención dun gran espazo público, xa que a dita rúa actuaría como unión entre a 

Praza de España e o Monte do Castro. 
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Con obxecto de analizar a conveniencia - viabilidade de levar a cabo estas actuacións illadas 

solicitouse un estudo de tráfico ao Departamento Municipal de Mobilidade, seguridade e 

transportes, que efectuou unha medición de aforos e simulación de cortes, concluíndo que: 

•  

"..4º Referente á proposta de peonalización e tráfico restrinxido da rua Manuel Olivié, neste 

momento e mentres non se execute o proxecto da Praza de España , sempre que este aporte unha 

solución óptima para o desvío do tráfico, non vemos factible a peonalización desta rúa. 

 

5º.- Respecto ó tunel que fan mención baixo a rúa Marqués de Alcedo,Alcedp, será un tema a 

estudar co desenrolo no seu conxunto do proxecto da Praza de España”.--." 

•  

Xa que logo, estas actuacións previstas no PXOM como ligadas ao desenvolvemento do ámbito 

con ordenación detallada AOD APR A.-4-07 PRAZA DE ESPAÑA pospóñense e non se contemplan 

neste Plan Especial, que pola contra introduce  novas medidas de protección nas mesmas como 

deben ser: 

 

a) A protección do arbolado da Rúa Manuel Olivié  

b) A protección dos muros de peche das parcelas catalogadas tanto dentro como fóra do ámbito 

do Plan Especial (parcela da vivenda de Enrique Lorenzo , actual sede do Real Club Celta), que 

obligarán a reconsiderar  e reaxustar as aliñacións do PXOM e da ordenación detallada en relación 

co túnel na primeira circular (Rúa Conde de Gondomar) . 

c) A realización dun estudo de tráfico e de posibilidade técnica de execución do túnel baixo 

Castro Salcidos como condición de ampliación do equipamento sanitario da parcela P-26. 

 

Polo tanto, proponse neste  Plan Especial unha actuación máis lixeira de intervención nesta rúa que 

mediante a conservación e protección da bóveda arborada preexistente, incremente a anchura 

dos espazos peonís  a costa das zonas de aparcamento, pero respectando os dous carrís actuais 
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de circulación. Esta actuación pode considerarse compatible e unha primeira fase dos obxectivos 

previstos no PXOM. 

 

Analizando as distintas alternativas posibles (que se plasman no plano P-05 de actuacións) 

concluíuse que a mellor alternativa para esta humanización da rúa Manuel Olivié sería iniciala 

cunha primeira fase de  ampliación da beirarrúa do lado Norte (beirarrúa dos números pares) 

suprimindo as prazas de aparcamento e desprazando os dous carrís de circulación cara á beirarrúa 

sur  que mantería o seu ancho actual. Nunha segunda fase (posposta á actuación da Praza de 

España) ampliarase tamén a beirarrúa sur deixando un único carril de tráfico restrinxido como 

propón o PXOM. 

 

No resto de viais, principais e circulares do ámbito, prevense uns criterios para as actuacións de 

"humanización" que de oficio veñen desenvolvéndose nas rúas da cidade por parte dos servizos 

municipais da Concellería de Fomento, en atención da necesaria protección dos espazos urbanos 

deste ámbito. 

4.2.MEDIDAS DE FOMENTO Á REHABILITACIÓN DO CONXUNTO 

• Neste Plan Especial proponse a apertura dunha serie de medidas  para o fomento 

da rehabilitación das edificacións existentes na Colonia Histórica do Couto: 

•  

• a) Programas de rehabilitación e fomento da rehabilitación 

•  

• Proponse que o Concello de Vigo poda promover, no marco da lexislación vixente 

en cada momento, o sometemento da Colonia Histórica do Couto a programas 

específicos de rehabilitación e fomento da mellora e/ou recuperación da 

funcionalidade do tecido residencial existente ou a súa integración noutros de 

maior dimensión. 

•  

• b) Medidas fiscais 

•  

• Así mesmo recoméndase  o estudo, no marco da lexislación vixente na materia de 

facendas locais, a implantación de bonificacións impositivas para aqueles 

inmobles suxeitos a accións rehabilitadoras. 

•  

• c) Coordinación entre administracións 

•  

• Fomentarase a máxima coordinación posible entre as distintas Administracións 

Públicas con competencias na materia e cos organismos públicos cuxa 

aportación de datos sexa necesaria para formalizar as solicitudes de axudas. 

•  
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• d) Información e concienzación da cidadanía 

• Os servizos municipais competentes por razón da materia, prestarán a información 

e o asesoramento técnico preciso para que as persoas obrigadas a acometer as 

obras de rehabilitación  

•  

• Tamén proponse actuacións de divulgación do patrimonio edificado da Colonia, 

como publicacións, artigos, traballos de investigación e organización de 

exposicións por parte da Concellería de Cultura e a colaboración do COAG ou 

outros organismos. 

 

5. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI 8/97, de Accesibilidade e Supresión de Barreiras 

Arquitectónicas  
 

A Lei 8/97 e o Decreto 35/2000 polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e 

execución da Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas esixen que os 

instrumentos urbanísticos fagan constar expresamente na súa Memoria o seu cumprimento, 

sinalando as determinacións normativas de aplicación e as solucións adoptadas para lles dar 

cumprimento. 

 
As condicións topográficas previas no PEP do Couto, por tratarse dunha zona de monte,  presenta 

unhas particularidades topográficas que fan imposible o cumprimento ao 100% da normativa de 

accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas (Decreto 35/2000 da Xunta de Galicia en 

desenvolvemento da Lei 8/97 e Orde VIV/561/2010 do Ministerio de Vivenda). A Orde Viv/561/2010 

que para os itinerarios peonís accesibles (IPA) non permite pendentes lonxitudinais superiores ao 6 

%. 

 

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

posible o cumprimento dalgunha das ditas condicións proporanse solucións alternativas. Neste 

caso formúlase o estudo dunha liña de transporte alternativo parroquial para acceso aos 

equipamentos do cumio do Monte para persoas coa mobilidade reducida. 

 

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

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

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

de urbanización, mobiliario urbano, etc. 

 

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

Accesibilidade. 

 

En canto ás Barreiras Arquitectónicas Urbanísticas (BAUR) a ter en conta, regúlanse no Título II de 



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 2  MEMORIA XUSTIFICATIVA.- Páxina   31 de 35 

 

ámbolos dous textos normativos, distinguíndose no Regulamento o tratamento dos espazos públicos 

existentes (art. 13) dos de nova creación. 

 

O artigo 13.b do Regulamento indica que cando por dificultades orográficas ou rúas preexistentes 

non sexa posible a creación dun itinerario adaptado deseñarase como mínimo un itinerario 

practicable que permita o desprazamento de persoas con mobilidade reducida, sen prexuízo de 

que progresivamente se establezan as regras para converter os espazos do ámbito en adaptados. 

 

Igualmente, no que se refire a itinerarios peonís para os que o custo de execución como 

adaptados sexan superior en máis dun 50% ó custo como non adaptados, o Regulamento permite 

a exención, efectuando unha proposta alternativa, que requirirá, previamente á aprobación do 

instrumento urbanístico, o informe favorable do Consello Autonómico para a promoción da 

Accesibilidade e a Supresión de Barreiras (art. 16 do Regulamento). 

 

Accesibilidade do viario preexistente.- 

 

Como pode comprobarse no cadro adxunto, algunhas das rúas existentes, tal como é o caso de 

certos tramos das rúas Marqués de Alcedo e  Manuel Olivié superan o 6% de pendente, así como as 

Rúas Ramón y Cajal, Castro Salcidos e Taboada Leal (esta última cunha pendente superior ao 12%), 

polo que resultan na actualidade xa nin adaptadas nin practicables na terminoloxía da Lei de 

accesibilidade. Por outra banda, o Plan Xeral esixe o seu mantemento, polo que as medidas para a 

súa conversión en adaptadas modificando as rasantes serían topograficamente difíciles (nalgúns 

casos imposibles), economicamente custosas (habería que demoler practicamente todo o casarío 

existente, o que non é o obxectivo deste Plan precisamente), e socialmente pouco 

recomendables. 

 

Tramo Descrición 

Lonxitude 

(ml) 

Cota 

inicial 

Cota 

final 

Dif. 

Cota  

Pendente 

(%) 
1-2 Manuel Olivié ( entre Conde de Gondomar e Ramón y Cajal) 75,43 101,52 107,43 5,91 7,84%

2-3 Manuel Olivié ( entre Ramón y Cajal e  Marqués de Valterra) 90,25 107,43 113,57 6,14 6,80%

3-4 Marqués de Alcedo ( entre Manuel Olivié e Trovador Mendiño) 71,41 113,57 107,83 -5,74 -8,04%

4-7 Marqués de Alcedo( entre Trovador Mendiño e Couto) 61,90 107,80 103,20 -4,60 -7,43%

7-12 Marqués de Alcedo ( entre Couto e Travesía de Marqués de Alcedo) 149,28 103,20 94,31 -8,89 -5,96%

12-13 

Marqués de Alcedo ( entre Travesía de Marqués de Alcedo e 

Nicaragua) 101,08 94,31 87,07 -7,24 -7,16% 
13-14 Nicaragua ( entre Marqués de Alcedo e Taboada Leal) 103,45 87,07 83,95 -3,12 -3,02%

14-15 Taboada Leal ( entre Nicaragua e Travesía de Marqués de Alcedo ) 63,26 83,95 91,83 7,88 12,46%

12-15 

Travesía de Marqués de Alcedo (entre Marqués de Alcedo e Taboada 

Leal) 57,72 94,31 91,83 -2,48 -4,30% 

15-16 

Travesía de Marqués de Alcedo (entre Taboada Leal e límite de ámbito 

) 90,60 91,83 92,97 1,14 1,26% 
7-6 Rua Couto ( entre Marqués de Alcedo e Ramón y Cajal) 137,52 103,20 101,54 -1,66 -1,21%

6-17 Rua Couto ( entre Ramón y Cajal eConde de Gondomar) 101,56 97,47 101,54 4,07 4,01%

8-9 San Amaro ( entre Castro salcido e Ramón y Cajal) 69,52 101,22 100,00 -1,22 -1,75%
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9-10 San Amaro ( entre Ramón y cajal e Conde de Gondomar) 82,44 100,00 98,07 -1,93 -2,34%

10-11 Zamora ( entre Conde de Gondomar e Ramón y Cajal) 99,28 98,07 92,72 -5,35 -5,39%

4-5 Trovador Mendiño ( entre Marqués de Alcedo e Ramón y Cajal) 101,80 107,83 104,28 -3,55 -3,49%

11-9 Ramón y Cajal (entre Zamora e San Amaro)  73,80 92,72 100,00 7,28 9,86%

9-2 Ramón y Cajal ( entre San Amaro e Manuel Olivié) 103,32 100,00 107,43 7,43 7,19%

2-5 Ramón y Cajal( entre Manuel Olivié e Trovador Mendiño) 50,17 107,43 104,28 -3,15 -6,28%

5-6 Ramón y Cajal ( entre Trovador Mendiño e Couto ) 48,30 104,28 101,54 -2,74 -5,67%

8-3 Castro Salcidos ( entre San Amaro e Manuel Olivié ) 141,53 101,22 113,57 12,35 8,73%

 

 

6. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO das normas de habitabilidade de vivendas  

 

Este planeamento adecúase ao Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas 

de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV-2010). 

 

En canto á coordinación do Plan Especial coas normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, o 

propio PXOM contén a ordenación detallada do ámbito de solo urbano consolidado delimitado 

para o PEP Couto. Encádrase, por tanto, dentro dos solos con planeamento que prevé a 

ordenación detallada aprobados con anterioridade á entrada en vigor das NHV-2010, consonte ao 

apartado 3 do artigo 4 das ditas NHV. Tampouco é obxecto do Plan especial de protección a 

variación da ordenación detallada. 

 

O Plan Especial remite á propia normativa e ordenanza do PXOM, que establece as condicións 

para que unha vivenda sexa considerada exterior por remisión ás propias ordenanzas do PXOM. 

Nomeadamente, para a ordenanza 9 de Edificación de Vilas e Chalés cuxa tipoloxía se 

corresponde coa edificación illada ou acaroada, estas condicións son as establecidas no artigo 

5.2.3 da normativa urbanística como as resultantes das condicións de posición do edificio consonte 

a regulación da propia ordenanza. 

 

As ordenanzas reguladoras establecen as condicións para que unha vivenda sexa considerada 

exterior (remítese as propias do PXOM, que aínda que é anterior ás NHV é compatible con estas), 

tomando como características dos espazos exteriores de calidade os definidos polo propio decreto 

e as NHV-2010, tal como quedan reflectido nos planos. 

 

Defínense como espazos exteriores de calidade, públicos ou privados, aqueles que cumpren cos 

requisitos dimensionais esixidos polas NHV-2010. Estas dimensións garanten que estes espazos, a súa 

configuración e dimensións gardan unha axeitada relación coa altura das edificacións que o 

conforman. Todos os espazos públicos cumpren con esta condición, do mesmo xeito que garanten 

o cumprimento de luces rectas e continuidade espacial e de deseño. Os proxectos de edificación 

de vivendas deberán xustificar, se é o caso, o cumprimento das condicións de calidade dos 

espazos exteriores de calidade privados consonte aos parámetros establecidos pola normativa 

autonómica de vivenda.  
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7. LEXISLACIÓN SECTORIAL  

 

Atendendo ás distintas lexislacións sectoriais que conflúen no ámbito Do Plan Especial de 

Protección, na tramitación deste expediente deberán solicitarse os seguintes informes sectoriais: 

 

7.1.LEXISLACIÓN  DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

Informe da Consellería de Cultura, solicitado durante o período de información pública, en base ao 

artigo 45.1 do patrimonio cultural de Galicia, por tratarse dun Plan Especial de Protección e 

unicamente se grafíe a nova delimitación da protección arqueolóxica. 

 

7.2. INTEGRACIÓN DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

 

De acordo co previsto nos artigos 85 e 86 da LOUGA, na tramitación do procedemento para 

aprobación do planeamento integrarase o proceso de avaliación ambiental estratéxica. 

 

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 (hoxe derrogada pola Lei 21/2013, de 9 de 

decembro, de Avaliación ambiental, sen prexuízo do disposto nas súas disposcións derrogatoria 

única, transitorias e finais), faise pública a decisión de non someter este Plan Especial ao 

procedemento establecido no seu artigo 7. Polo que dáse 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 da 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. 
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8. DOCUMENTACIÓN  

 

O Plan Especial de Protección da Colonia Histórica do Couto en Vigo, componse dos seguintes 

documentos: 

DOCUMENTO 1 MEMORIA INFORMATIVA  

ANEXOS 

ANEXO 1: Avaliación ambiental estratéxica 

ANEXO 2: Fichas informativas das parcelas incluídas 

ANEXO 3: Inventario de peches e elementos significativos do medio ambiente urbano 

ANEXO 4: Inventario de elementos vexetais 

ANEXO 5: Relación de propietarios (protexido LOPD) 

DOCUMENTO 2 MEMORIA XUSTIFICATIVA  

DOCUMENTO 3 NORMATIVA  

ANEXO 1: Fichas normativas  

DOCUMENTO 4 ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO  

DOCUMENTO 5 CATÁLOGO  

DOCUMENTO 6 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. 

I.13. V.1. REDE GAS. Escala 1/1.000. A2. 

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

PLANOS DE PROPOSTA-ORDENACIÓN: 

P.01. V.1. PLANO DE ORDENACIÓN - PLANTA. Escala 1/1.000. A2. 

P.02. V.1. PLANO DE ORDENACIÓN - SECCIÓNS. Escala 1/1.000. A2. 

P.03. V.1. PLANO DE ZONIFICACIÓN USOS. Escala 1/1.000. A2. 

P.04. V.1. PLANO DE ELEMENTOS CATALOGADOS. Escala 1/1.000. A2. 

P.05. V.1. PLANO DE ACTUACIÓNS - XESTIÓN. Escala 1/1.000. A2. 

P.06. V.1. PLANO DE ACTUACIÓNS – ESQUEMAS ORIENTATIVOS. Escala 1/1.000. A2. 

P.07. V.1. IMAXE FINAL. Escala 1/1.000. A2. 

 

Vigo abril de 2014. 
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