
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
CATALOGO DE BENS CULTURAIS
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F 01 PLANO

CLASE ELEMENTO:

ARQUITECTURA
TIPOLOXIA:

INDUSTRIAL
CLAVE PLANO:

8-L

MELLORAS NECESARIAS:

ELEMENTOS A PROTEXER

OBRAS PROHIBIDAS:

DENOMINACIÓN:
Depósito de Auga de Emavisa

DESCRICIÓN:
 Edificio de planta rectangular e unha e dúas alturas respectivamente, que foi deseñado seguindo un patrón arquitectónico de corte ecléctico a mediados do século anterior. O inmoble, 
que dispón dun total de 150 m2, presenta un elemento torreado angular de dous niveis que contrasta co resto da edificación, dunha soa altura. Os paramentos, integramente enfoscados 
e coloreados, aparecen articulados mediante liñas de imposta e piares almofadados dun notable volume e labra. Estes lenzos murais acollen xanelas e portas de acceso cubertas por 
arcos de medio punto e escarzanos rematados nunha falsa clave ornamental. A mesma pretensión decorativa ten o petril de coroación que percorre o perímetro do inmoble, así como o 
grande edículo semicircular que coroa a porta principal.
 O inmoble está moi degradado a consecuencia de múltiples pintadas e grafitis que embadurnan a totalidade das súas paredes exteriores.

Arquitectura ecléctica.
As obras que se pretendan realizar neste edificio estarán sometidas ao dictame do organismo competente do Concello de Vigo e da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, de tal 
maneira que o edificio non perda a súa condición de pavillón, o que obriga a conservar a súa tipoloxía orixinal así como volume e altura visibles.

LOCALIZACIÓN:
Monte do Castro 

OBSERVACIÓNS:

NÚCLEO:
Vigo

PROPIETARIO:
 MUNICIPAL

CATEGORIA:
 INCLUÍDO NO CATÁLOGO

AMBITO:
 LOCAL

NIVEL PROTECCIÓN:
 AMBIENTAL 3

ESTADO CONSERVACIÓN:
 SUFICIENTE

PARROQUIA:
 CENTRO CIDADE

OBRAS PERMITIDAS:

 ECLECTICISTA

ORDENANZA DE APLICACIÓN:
URBANO CONSOLIDADO

ELEMENTOS PETREOS SENLLEIROS

XANELAS

Alteración dos elementos protexidos Restauración para voltar a súa imaxe orixinal
Máis todas as permitidas na normativa xeral correspondentes ao seu nivel de protección.
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