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quera das actividades enumeradas no 
artigo 242 da Lei do solo.

As áreas de protección para os ele
mentos puntuáis, dentro das qde é nece
sario o informe citado, estarán constitui
das por unha franxa cunha distancia 
medida desde o elemento ou vestixio 
máis exterior do ben que se protexe de:

a) 50 metros, cando se trate de ele
mentos etnográficos (hórreo, pombais, 
cruceiros, petos, fornos, feiras, muíños, 
etc.).

b) 100 metros, cando se trate de ele
mentos arquitectónicos (mosteiros, igre- 
xas, cápelas, santuarios, cemiterios, 
pazos, castelos, pontes, fontes, etc.).

Cando varios elementos singulares se 
artellen nun conxunto, a área de protec
ción trazarase a partir dos elementos 
máis exteriores do conxunto e abran- 
guendo a totalidade daquel.

2.4,- Tipos de obras que afectan ó con
xunto do edificio.

a) Conservación: Son aquelas destina
das a cumpri-las obligas da propiedade 
no que se refire ás condicións de ornato 
e hixiene da edificación. Non poden 
afecta-las características formáis do edi
ficio non podendo ocasionar alteracións 
ou substitucións de calquera dos elemen
tos estructuráis ou de deseño do edificio.

b) Restauración: Son aquelas obras 
encaminadas a unha conservación en 
grao máximo ñas que se pretende a repa
ración dos elementos, estructuráis ou 
non, do edificio, á vez que reproduci-las 
condicións orixinais do edificio sen 
aportación de elementos de novo deseño, 
incluso a restauración do mobiliario ori- 
xinal e da decoración ou dos procedentes 
alómenos das últimas etapas de utiliza
ción.

Cando implique a substitución inevita
ble dalgún elemento, a reposición será o 
máis fiel posible ás condicións orixinais.

c) Consolidación: Son aquelas obras 
encamiñadas á conservación e mante- 
mento que impliquen substitución par
cial ou total dalgún elemento estructural 
con aportación de elementos novos con 
deseño ou natureza material diferente ós 
substituidos, pero respectando a organi
zación espacial integramente, así como a 
tipoloxía estructural e a composición 
exterior da envolvente do edificio 
(fachadas e cuberías).

d) Rehabilitación: Son aquelas obras 
encamiñadas a mellorar e adecua-las 
condicións de habitábilidade e que 
impliquen unha redistribución da organi
zación espacial conservando as caracte
rísticas estructuráis e a composición 
exterior da envolvente do edificio 
(fachadas e cuberías).

e) Reestructuración: Son aquelas obras 
encamiñádas a unha renovación incluso 
dos elementos estructuráis que impli
quen variacións do tipo de estructura, 
podendo incluí-la demolición dos ele
mentos estructuráis ou en grao máximo ó 
baleirado do edificio, conservando as

fachadas existentes ó exterior, interior e 
patios e a liña e tipo de cubería.

2.5.- Catálogo de edificacións e cons- 
truccións.

N° 1. Igrexa de S. Salvador de Rabal. 
Lugar/parroquia: Rabal/Rabal. Uso: reli- 
xioso. Data construcción: sáculo XVIII. 
Protección: Integral. Observacións: 
Igrexa parroquial de moi boa labra. 
Pilastras, cornixas, pináculos, espadaña, 
e na fachada ventaíña e fomelo sobre 
ela. Conservación: boa.

N° 2. Capela de S. Paio. Lugar/parro
quia: S. Paio/Rabal. Uso: relixioso. Data 
construcción: varias épocas. Protección: 
integral. Observacións: exemplar de 
ermida clásica, adro con cubería, campa
nario e aparello de varias épocas. 
Conservación: boa.

N° 3 e 4. Capela da Armada e arre
dores. Lugar/parroquia: A Armada/ 
Rabal. Uso: relixioso-recreativo. Data 
construcción: século XVIII. Protección: 
integral. Observacións: do tipo de 
pequeña igrexa, prolongada posterior
mente nun tercio da súa lonxitude. 
Arredores moi ben acondicionados, e 
cruceiro popular, con Cristo ó aire. 
Conservación: boa.

N° 5. Igrexa de S. Tomé. Lugar/parro
quia: Barxa/Barxa. Uso: relixioso. Data 
construcción: ano 1797. Protección: 
integral. Observacións: é notable polo 
seu aparello de cadeirado, comixa e 
pináculos. Conservación: boa.

N° 6. Capela de S. Pedro. Lugar/parro- 
quia: Amedo/Barxa. Uso: relixioso. Data 
construcción: ano 1737. Protección: 
integral. Observacións: exemplar de 
ermida clásica, adro con cubería apoiada 
en catro columnas e campanario. 
Conservación: boa.

N° 7. Capela das Neves. Lugar/parro
quia: Fonte-Cuberta/Barxa. Uso: relixio
so. Data construcción: -. Protección: 
integral. Observacións: capela sinxela, 
con paramentos prácticamente lisos. 
Conservación: boa.

N° 8. Capela de S. Antonio. 
Lugar/parroquia: Leborín/Barxa. Uso: 
relixioso. Data construcción: 
Protección: integral. Observacións: apa
rello de cadeirado, campanario e pinácu
los, na fachada, pequeñas ventaíñas a 
cada lado da porta. Conservación: boa.

N° 9. Igrexa de Santa Cristina. 
Lugar/parroquia: Freixo/Freixo. Uso: 
relixioso. Data construcción: Idade 
Moderna, con vestixios de dúas recons- 
truccións. Protección: integral.
Observacións: Portada con entaboamen- 
to, frontón e escudo. Boa espadaña, pro
longada por un corpo de cadeirado con 
arco. Conservación: boa. A rectoral 
situada ó lado da igrexa atópase en mal 
estado.

N° 10. Capela das Neves. Lugar/parro
quia: Buzacos/Freixo. Uso: relixioso. 
Data construcción: -. Protección: inte
gral. Observacións; aparello de cadeira
do, comixa, pináculos. Conservación: 
boa.

N° 11. Ponte Freixo. Lugar/parroquia: 
Freixo. Uso: peonil. Data construcción: 
época romana. Protección: integral. 
Observacións; a ponte consta de 4 arcos 
de medio punto, que arrancan de 
machóns sobre pilastras para resistida 
corrente do río Arnoia. Perdeu os peito- 
rís que foron substituidos por unha 
varanda, a calzada tamén é recente. 
Conservación: boa.

N° 12. Igrexa de S. Xoán. Lugar/parro
quia: Viveiro/Viveiro. Uso: relixioso. 
Data construcción: século XVI. 
Protección: integral. Observacións: porta 
en arco de medio punto de grandes doe- 
las e espadaña máis moderna. Planta rec
tangular e muros con reconstruccións. 
Conservación: boa.

N° 13. Cruceiro. Lugar/parroquia: 
Outeiro/Viveiro. Uso: culto. Data cons
trucción: Protección: integral.
Observacións: cruceiro con Cristo ó aire. 
Conservación: boa.

N° 14. Capela de S. Antonio. 
Lugar/parroquia: Fontelo/Viveiro. Uso: 
relixioso. Data construcción: 
Protección: non integral. Observacións: 
portada con arco de medio punto e cam
panario. Conservación: regular.

N° 15. Igrexa de Santa María. 
Lugar/parroqüia: Fechas/Fechas. Uso: 
relixioso. Data construcción: século 
XVIII. Protección: integral.
Observacións: convén elimina-los postes 
de iluminación e electrificación situados 
nos seus arredores. Conservación: boa.

N° 16. Capela dos Remedios. 
Lugar/parroquia: Fechiñas/Fechas. Uso: 
relixioso. Data construcción: 
Protección: integral. Observacións: con
vén eliminar punto de luz do campana
rio. Conservación: regular.

N° 17. Ponte Fechas. Lugar/parroquia: 
Ponte Fechas/Fechas. Uso: Viario. Data 
construcción: -. Protección: integral. 
Observacións: 2 arcos de medio punto 
sen estribos. Dotouse de varandas de 
cemento que desfiguraron a ponte primi
tiva, aínda que conserva a arcada e o 
aperello. Conservación: boa.

N° 18. Igrexa de Santa María. 
Lugar/parroquia: As Pereiras/Bobadela. 
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: integral. Observacións: de 
construcción lisa, bo cadeirado, pero sen 
detalles artísticos. Conservación: boa.

N° 19. Igrexa de Santa María. 
Lugar/parroquia: Castromao/Castromao. 
Uso: relixioso. Data construcción -. 
Protección: integral. Observacións: 
Igrexa de aparello pobre e liso, pero ben 
conservado. Porta en arco escarzano e 
espadaña sinxela. Planta rectangular con 
capela maior moito máis alta e recente. 
Recomendable unificar materiais de 
cubería. Conservación: boa.

N° 21. Igrexa de S. Xiao. Lugar/parro
quia: Arrabalde/Castromao. Uso: relixio
so. Data construcción: -. Protección: 
integral. Observacións: Igrexa de .apare
llo liso pero ben conservado. 
Conservación: boa.
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N° 22. Igrexa de S. Salvador. 
Lugar/parroquia: Vilanova/Vilanova. 
Uso: relixioso. Data construcción: 
ano 1614. Protección: integral. 
Observacións: porta entre pilastras, 
friso, frontón, con elementos decorati
vos. Torres sobre ménsulas, con balaus
trada de pedra, prancha rectangular, tam
bor e cúpula. Conservación: boa.

N° 23. Santuario da Virxe do Cristal. 
Lugar/parroquia: O Cristal/Vilanova. 
Uso: relixioso. Data construcción: sécu
lo XVIII. Protección: integral. 
Observacións: adro con escalinata. Gran 
torre con balconada de pedra e escoltada 
por 2 corpos cilindricos. Planta de cru
ceiro. Conservación: boa.

N° 24. Peto de ánimas. Lugar/parro
quia; O Cristal/Vilanova. Uso: -. Data 
construcción: -. Protección: integral. 
Observacións: en forma de capela. 
Conservación: boa.

N° 25. Pazo de Ribas. Lugar/parro
quia: Vilanova/Vilanova. Uso: residen
cial. Data construcción: -. Protección: 
non integral. Observacións: na actualida- 
de atópase ruralizado. Conservación: 
boa.

N° 26. Fortaleza. Lugar/parroquia: 
Vilanova/Vilanova. Uso: -. Data cons
trucción: reconstruida a fináis do século 
XV. Protección: integral. Observacións: 
asentada sobre roca, ten unha escaleira 
exterior, que sobe por dous lados e foi 
engadida para servicio civil. A torre é de 
planta case cadrada 9.95 x 9.30 metros, 
muros de 1.80 metros de grosor, que che- 
gan a unha altura de 19.00y metros ata 
onde rematan as ménsulas. É de moi bo 
aparello e ten unha sinxela pedra de 
armas dos Zúñiga. Foi declarada monu
mento nacional por decreto do 22 de 
abril de 1949 (BOE 05-05-49). 
Conservación regular.

N° 27. Capela dos Remedios. 
Lugar/parroquia: Santa María/Vilano va. 
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: non integral. Observacións: 
ermida clásica, de construcción moi sin
xela e lisa. Adro cuberto. Conservación: 
boa.

N° 28. Igrexa de S. Miguel. 
Lugar/parroquia: Abellal/Orga. Uso: 
relixioso. Data construcción: século 
XVIII. Protección: integral.
Observacións: Portada e nave románi
cas. Un par de columnas enxertadas, de 
fuste moi fino e capiteis floráis; arqui- 
volta de baquetón e cuadrifolios envolta 
por faixa de baquetóns e perlas. Traía 
nave corpo moi aparatoso, sobre todo en 
comixas e pináculos. Conservación: boa.

N° 29. Ponte do Ribeiro. Lugar/parro
quia: O Ribeiro/Órga. Uso: -. Data cons
trucción: -. Protección: integral. 
Observacións: un arco de medio punto. 
Conservación: estragado.

N° 30. Igrexa de S. Pedro. 
Lugar/parroquia: Campo/Mourillós.
Uso: relixioso. Data construcción: sécu
lo XVIII. Protección: integral. 
Observacións: capela maior románica,

aínda que sen comixa, máis valioso é o 
testeiro absidal, recrecido cun tomachoi- 
vas en frontón. Gran ventá románica, 
con ábacos de floróns e de mazás que se 
prolongan como imposta en toda a 
anchura. Conservación: boa.

N° 30.2. Muro predio “Coutada”. 
Lugar/parróquia: .../Vilanova. Uso: -. 
Data construcción: ano 1817. 
Protección: integral. Observacións: 
,conta con gran lenzo, de cadeirado cua
dranglar e torreóns cilindricos. 
Correspóndese co muro de peche do pre
dio “Contada” do Mosteiro de Celanova. 
Conservación: boa.

N° 31. Igrexa de S. Paio. Lugar/parro
quia: A Veiga/Mourillós. Uso: relixioso. 
Data construcción: 1817. Protección: 
integral. Observacións: construcción sin
xela, de paramento prácticamente liso. 
Conservación: boa.

N° 32. Igrexa Santa María. 
Lugar/parroquia: Ansemil/Ansemil.
Uso: relixioso. Data construcción: 
reconstruida no 1719. Protección: inte
gral. Observacións: igrexa sinxela. A 
capela maior é máis estreita que a nave. 
A planta semioctogonal da capela e o 
remate que asoma sobre a cubería, fan 
supoñer que sexa a reconstrucción da 
planta románica.

N° 33. Igrexa de S. Lourenzo. 
Lugar/parroquia: Cañón/Cañón. Uso: 
relixioso. Data construcción: 
Protección: integral. Observacións: igre
xa pequeña e sinxela de exterior liso. 
Escaleira metálica de acceso ó campana
rio pouco acertada. Conservación: boa.

N° 34. Capela da Ascensión. 
Lugar/parroquia: Cachapraz/Cañón.
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: integral. Observacións: sin
xela ermida con adro cuberto. Cubería 
do adro recente. Porta de acceso ó adro 
pouco acertada. Conservación: boa.

N° 35. Igrexa de Santiago. 
Lugar/parroquia: Amoroce/Amoroce. 
Uso: relixioso. Data construcción: 
reconstrucción do século XVIII. 
Protección: integral. Observacións: igre
xa sinxela e case lisa. O máis notable é a 
conservación das vigas do artesoado. Na 
capela maior ten ménsulas, notables en 
especial as angulares, e un soqueado que 
percorre toda a base. Conservación: boa.

N° 36. Igrexa de San Xurxo. 
Lugar/parroquia: Acevedo/Acevedo. 
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: integral. Observacións: porta 
en arco de medio punto, fachada e espa
daña barrocas con alteracións e capela 
sur dos Marquina, con escudo exterior 
envorcado. Conservación: boa.

N° 37. Capela e cruceiro de San 
Cibrao. Lugar/parroquia: San
Cibrao/Acevedo. Uso: relixioso. Data 
construcción: -. Protección: integral. 
Observacións: capela sinxela e exterior 
prácticamente liso. Notable cruceiro 
fronte á capela. Conservación: boa.

N° 38. Peto de ánimas. Lugar/parro
quia: Mesón/Acevedo. Uso: culto. Data

construcción: -. Protección: integral. 
Observacións: Reproduce a feitura dos 
ediculos que os romanos acostumaban a 
poñer nos seus camiños. Conservación: 
boa.

N° 38 Bis Pazo de Chousas. 
Lugar/parroquia: Chousas/Acevedo.
Uso: -. Data construcción: -. Protección: 
integral. Observacións: construido polos 
Marquina, de planta rectangular. 
Conservación: atópase abandonado.

N° 39. Igrexa de Santa María e 
Alcázar. Lugar/parroquia: Milmanda/ 
Milmanda. Uso: relixioso. Data cons
trucción: -. Protección: integral. 
Observacións: desde o cruzamento de 
acceso aprécianse na faldra leste dúas 
rondas de defensa a distintos niveis. 
Entre dous lenzos de muralla, o esquer- 
do resolto nun torreón, éntrase no recin
to. Á dereita, ata a ronda alta, esténden- 
se as edificacións abandonadas. A igre
xa, inserida na planta da fortaleza, é 
unha pobre construcción, con porta 
románica. Polo oeste levántanse dous 
corpos de defensa. En tódolos arredores 
do recinto aprécianse as ringleiras baixas 
da muralla, percorrida exteriormente 
pola ronda alta. Conservación: igrexa en 
bo estado. Alcázar en minas.

N° 40. Peto de ánimas. Lugar/parro- 
quia: Mía (Milmanda). Uso: culto. Data 
construcción: -. Protección: integral. 
Observacións: inscricións na pedra. 
Conservación: boa.

N° 41. Capela de San Antonio. 
Lugar/parroquia: A Arrotea (Milmanda). 
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: non integral. Observacións: 
construcción moi sinxela, con adro 
cuberto. Carece de valores artísticos. 
Conservación: boa.

N° 41 (bis). Ponte Touriga. 
Lugar/parroquia: .../Milmanda. Uso: 
peonil. Data construcción: -. Protección: 
integral: Observacións: -. Conservación: 
regular.

N° 42. Igrexa de Santa Eufemia. 
Lugar/parroquia: A Arrotea/Mi lmanda. 
Uso: relixioso. Data construcción: sécu
lo XVIII. Protección: integral. 
Observacións: adro, torre con balcón e 
importante retablo, sendo o seu principal 
valor oito baixorrelevos do martirio e 
culto de Santa Eufemia. Conservación: 
boa.

N° 43. Capela da Madanela. 
Lugar/parroquia: Madanela/Milmanda. 
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: integral. Observacións: 
construcción sinxela e exterior práctica
mente liso. Conservación: boa.

N° 44. Peto de ánimas. Lugar/parro
quia: A Arrotea/Milmanda. Usó: culto. 
Data construcción: -. Protección: inte
gral. Observacións: -. Conservación: 
boa.

N° 45. Capela das Neves. Lugar/parro
quia: Moimenta/Milmanda. Uso: relixio
so. Data construcción: -. Protección: non 
integral. Observacións: capela con adro
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cuberto por terraza, pouco atinada. 
Conservación: boa.

N° 46. Capela de San Roque. 
Lugar/parroquia: Carracedo/Milmanda. 
Uso: relixioso. Data construcción: 
Protección: non integral. Observacións: 
capela sinxela, con adro cuberto. 
Conservación: boa. v

N° 47. Capela de San Breixo. 
Lugar/parroquia: Celanova/Celanova. 
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: integral. Observacións: para 
deixarlle máis espacio ó cemiterio elimi
náronse a ábsida e as cápelas. O máis 
notable é a labra da espadaña. O cemite
rio conserva varias sepulturas artística
mente traballadas. Conservación: boa.

N° 48. Capela da Encarnación. 
Lugar/parroquia: Ermida/Celanova.
Uso: relixioso. Data construcción: -. 
Protección: integral. Observacións: -. 
Conservación: boa.

N° 49. Mosteiro San Rosendo e Igrexa. 
Lugar/parroquia: Celanova/Celanova. 
Uso: Igrexa-relixioso. Mosteiro-educati- 
vo, cultural, administrativo. Data cons
trucción: anos 1661-1687. Protección: 
integral. Observacións: a igrexa actual é 
“protobarroca” de planta de cruz latina, 
de tres naves e outra de cruceiro, con 
bóvedas de canon con grandes lunetos, 
as naves altas e con cúpula sobre pen
dentes e airoso cupulín, no cruceiro. O 
edificio do mosteiro conta con gran 
fachada, espléndida portería e ampio 
refectorio, ambos do século XVI, claus
tro “pequeño” ou monumental, ó sur da 
igrexa, cadrado, de 6 arcos semicircula
res peraltados por lado, e bóvedas de 
crucería estrelada, afastadas por arcos 
apuntados, comezado cara ós anos 1550 
ó 1552, pero rematado en pleno barroco, 
con monumentais templetes e curiosas 
gárgolas; claustro grande ou novo, 
tamén cadrado, de 9 esveltos arcos semi
circulares por lado de últimos do século 
XVII a principios do XVIII; torre de 
campás, reconstruida no 1768. En con
xunto, é un magnífico exemplar do rena- 
cemento, nos seus diversos períodos e un 
dos monumentos máis importantes de 
Galicia, e dos mellor conservados. O 
conxunto foi declarado monumento his
tórico-artístico por decreto do 3 de xuño 
de 1931 (GAO: 04-06-31).
Conservación: boa.

N° 50. Capela de San Miguel. 
Lugar/parroquia: Celanova/Celanova. 
Uso: relixioso. Data construcción: ano 
942, Protección: integral. Observacións: 
consta dunha pequeña nave, un corpo 
rectangular máis ampio, a maneira de 
cruceiro e unha ábsida rectangular por 
fóra e de ferradura por dentro. Tódolos 
arcos son de ferradura. É o exemplar 
máis interesante da arquitectura mozára
be en Galicia, único no seu tipo e o 
mellor conservado. Foi declarado monu
mento histórico-artístico por orde do 12 
de abril de 1923 (GAC: 24-04-23). 
Conservación: boa.

N° 51. Casa de Curros Enríquez. 
Lugar/parroquia: Celanova/Celanova. 
Uso: Cultural. Data construcción: -. 
Protección: integral. Observacións: A 
casa sitúase na rúa Curros Enríquez no 
seu treito intermedio, rodeada de edifica
cións populares. A casa foi declarada 
monumento histórico por orde do 25 de 
febreiro de . 1976 (“BOE” 01-06-76). 
Conservación: boa.

3.- ORDENANZA REGULADORA 
DA PROTECCIÓN DO PATRIMONIO 
ARQUEOLÓXICO.

3.1. Ámbito e obxecto.
A presente Ordenanza será de aplica

ción ñas zonas do municipio de 
Celanova, grafadas nos planos de orde
nación a escala 1:5.000.

O obxecto desta Ordenanza é garanti- 
la integridade dos xacementos arqueoló- 
xicos para permiti-lo seu estudio e posta 
en valor sociocultural, catalogando os 
xacementos coñecidos e aquelas zonas 
ñas que se presupón a súa existencia 
polo número oü interese dos restos adia
dos.

3.2. Tipos de elementos arqueolóxicos 
e graos de protección.

Diferéncianse os seguintes tipos de 
elementos arqueolóxicos:

a) Bens de interese cultural.
b) Bens inventariados.
Tamén se incluirán como elementos 

arqueolóxicos aqueles elementos descu- 
bertos con posterioridade á redacción do 
presente plano por causa de novas pros- 
peccións ou por azar.

Para os bens indicados anteriormente 
establécerise os seguintes graos de pro
tección:

3.2.1. Grao I de protección (GP-I)
3.2.1.1. Ámbito de aplicación.
Inclúense neste grao máximo de pro

tección os xacementos declarados ou 
incoados ben de interese cultural 
(B.I.C.).

O xacemento de Castromao, en 
Celanova, está incoado ben de interese 
cultural, segundo resolución do 26 de 
novembro de 1980.

3.2.1.2. Actuación urbanística, plano 
especial de protección (P.E.-3).

O art. 20 da Lei 16/85, do 25 de xuño, 
do patrimonio histórico español estable
ce que a declaración dunha zona arqueo- 
lóxica como B.I.C. determinará a obriga- 
ción, para o municipio, de redactar un 
plano especial de protección da área 
afectada.

Nos planos de ordenación a escala 
1:5000, refléctese a delimitación do 
plano especial que inclúe o recinto do 
Castro así como as zonas baixas inme
diatas e o núcleo rural de Castromao, xa 
que a Lei do patrimonio histórico espa
ñol establece que na delimitación dun 
B.I.C. se debe considera-las súas rela- 
cións coa área territorial á que pertence.

Para a redacción do plano especial 
establécese o prazo de 1 ano, prorroga- 
ble a outro máis desde a aprobación defi

nitiva do presente plano xeral de ordena
ción.

No caso de que houbese que realizar' 
algún tipo de obra de carácter urxente na 
área afectada, necesitarase en todo caso 
autorización da Consellería de Cultura 
da Xunta de Galicia.

3.2.1.3. Obxectivos do plano especial 
(P.E.-3).

O obxectivo básico do plano especial 
consistirá na regulación dos usos que 
poidan existir vinculados á conservación 
da zona, permitindo o desenvolvemento 
harmónico do núcleo rural de Castromao 
en coherencia co espirito de'protección 
que se propon.

O plano especial estará supeditado ós 
resultados dunha intervención arqueólo- 
xica previa que teña por obxecto delimi
tado xacemento arqueolóxico, non só no 
relativo ó recinto do Castro, senón tamén 
ás zonas baixas inmediatas.

Ademáis o plano especial deberá defi
nir e regula-los seguintes aspectos:

a) A zona ou zonas de aparcamento de 
vehículos.

b) Conservación integral de todos 
aqueles elementos que poidan ter tras
cendencia arqueolóxica ou para a com
prensión do contorno do xacemento.

Definición das zonas potenciáis de 
desenvolvemento do núcleo de 
Castromao con base nos resultados das 
intervencións arqueolóxicas.

Posibilitada construcción dun centro 
de recepción de Visitantes, que albergue 
sistemas didácticos de apoio para o reco- 
ñecemento das ruinas existentes, 
mediante fotografías, esquemas, gráfi
cos, vídeos, sistemas constructivos, etc.

O plano especial requirirá informe 
favorable da Consellería de Cultura.

3.2.L4. Condicións de uso e edifica
ción.

Entre tanto non se aprobé o plano 
especial, permitiranse únicamente as 
actividades que teñan por finalidade a 
posta en valor do xacemento, a súa con
servación, consolidación ou investiga
ción. Estes usos rexeranse polo Decreto 
68/89 que regula a actividade arqueoló- 
xíca na Comunidade Autónoma de 
Galicia.

Permítese a permanencia dos usos 
agrícolas tradicionais sempre que os cul
tivos non requiran labouras profundas.

Permítese con carácter transitorio, no 
núcleo rural de Castromao, obras de 
nova planta, rehabilitación e ampliación 
que requirirán o informe favorable da 
Consellería de Cultura.

Os usos e edificacións no citado ámbi
to regularanse polas condicións xerais 
indicadas no art. 111 desta normativa, 
relativo ó solo non urbánizable de núcleo 
rural, complementadas coas seguintes 
especificacións:

a) As novas edificacións harmonizarán 
coas tradicionais existentes no núcleo e 
co contorno.
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b) Os volumes, tipoloxías edificato
rias, cerramentos, materiais, acabados e 
tons harmonizarán co contorno.

c) Na composición xeral de fachadas 
predominará a sobriedade e sinxeleza.

d) A composición e ritmo de ocos 
adaptaranse ó carácter definido polas 
edificacións tradicionais. Para estes 
efectos os ocos de fachada serán de pro
porción vertical, de tipo venta ou porta 
balconeira.

Empregarase preferentemente a pedra 
en fachadas, sen prexuízo da utilización 
doutros materiais con textura e cor que 
harmonicen eos existentes.

f) Os solos, cornixas, molduras, etc., 
corresponderanse no posible eos exis
tentes nos edificios lindeiros. Os voos 
poderán ser abertos (balcóns) ou pecha
dos (galerías).

g) Coidarase o tratamento das plantas 
baixas con destino a actividades comer
ciáis, que deberán estar integradas na 
composición xeral da fachada.

h) Utilizarase a tella curva do país, 
como material de cubrimento.

3.2.1.5 Xacementos suxeitos a este 
grao de protección (G-I).

- Castro de Castromao.
3.2.2 Grao II de protección (GP-II).
3.2.2.1 Ámbito de aplicación,
Inclúensé neste grao de protección a

maior parte dos xacementos arqueolóxi
cos do municipio de Celanova. Estes son 
os seguintes:

- Mámoas de Acevedo.
- Mámoas de Amoroce (II),
- Castro do Castrillón.
- Castro de Monte Redondo.
- Castro de Mourillós.
- Castro da Rodela.
3.2.2.2 Zonas de protección.
a) Zonas de protección integral (Grao 

II-l)-(GPII-l).
O límite desta zona ven definido polas 

estructuras do xacemento na que os ele
mentos arqueolóxicos testemuñan a súa 
existencia.

A delimitación desta zona refléctese 
nos planos de ordenación a escala 
1:5.000.

Os usos permitidos nesta zona serán 
aqueles que teñan por finalidade a súa 
posta en valor, a súa conservación, con
solidación ou investigación. Estes usos 
rexeranse polo Decreto 62/89 que regu
la a actividade arqueolóxica na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
Nesta zona quedan prohibidas as cons- 
truccións, tendidos, conduccións ou ins- 
talacións aéreas ou subterráneas, move- 
mentos de térras, plantacións, talas de 
árbores, cultivos que requiran labouras 
profundas e en xeral cálquera actividade 
que poida degradar ou dana-lo xacemen
to.

b) Zona de respecto (Grao II-2) (GP- 
II-2).

O límite da zona de respecto vén defi
nido nos planos de ordenación a escala 
1:5000. Correspóndese curtha área defi
nida ó redor do perímetro máis exterior

do ben, con base no disposto no art. 30 
das Normas complementarias e subsidia
rias da provincia de Ourense.

A tramitación de licencia para a reali
zación de calquera tipo de obra nesta 
zona deberá ser informada preceptiva
mente pola Comisión provincial de 
Patrimonio.

Nesta zona permítense os usos agríco
las, sempre que estes se realicen de 
forma tradicional, quedando prohibidas 
as roturacións que puidesen deteriora-los 
estratos arqueolóxicos.

Prohíbense os movementos e traslados 
de térras e, agás informe previo favora
ble da Consellería de Cultura, os tendi
dos aéreos ou subterráneos de liñas eléc
tricas, abasiecemento, saneamento, etc.

Non se admiten edificacións de nova 
planta. Con carácter excepcional, e men- 
tres non se prexudique o contorno do 
xacemento, ou cando este estivese moi 
estragado, previo informe vinculante da 
Consellería de Cultura, poderán autori
zarse vivendas unifamiliares.

3.2.3. Grao III de protección (GP-III).
3.2.3.1 Ámbito de aplicación.
Inclúense neste grao de protección

aqueles xacementos que se encontran 
nun deficiente estado de conservación. 
Estes son os seguintes:

- Mámoa de Amoroce (I).
- Castro de Outeiro.
3.2.3.2 Condicións:
Remitirase á Comisión Territorial de 

Patrimonio o proxecto detallado de cal- 
quera obra ou modificación que se pre
tenda realizar. A Comisión resolverá 
sobre a conveniencia dá devandita obra, 
que en todo caso estará condicionada a 
unha intervención arqueolóxica previa 
que garanta a correcta documentación e 
investigación dos restos arqueolóxicos 
existentes.

3.3. Achados imprevisibles.
Tanto ñas obras realizadas fóra dos 

ámbitos de aplicación desta Ordenanza 
como ñas zonas de protección arqueoló
xica ñas que se dan por concluidas as 
extraccións, se aparecesen restos, vestí- 
xios, elementos ou particularidades que 
infundisen sospeita do seu carácter 
arqueolóxico, procederase á paralización 
cautelar das obras dando conta do acha- 
do ou circunstancias á Comisión provin
cial de Patrimonio, para os efectos opor
tunos, e á autoridade municipal, para 
coñecémento e consideración respecto 
ós prazos de execución das obras e 
demais condicións que poidan estar con- 
tidas ñas licencias e que, fortuitamente 
teñan que incumprirse pola paralización 
dos traballos.

O catálogo de bens arqueolóxicos ten 
carácter de provisionalidade permanen
te, que permite a inclusión inmediata de 
calquera novo ben arqueolóxico descu- 
berto e a especificación do seu ámbito de 
protección.

3.4'Catálogo de xacementos arqueoló
xicos.

- Denominación: Castromao.

- Localización.
. Lugar: Castromao.
. Parroquia: Castromao.
. Municipio: Celanova.
. Provincia: Ourense.
- Adscrición tipolóxica: Asentamento 

fortificado.
- Grao de protección; GP-I.
- Descrición: O xacemento de 

Castromao está sendo obxecto estes últi
mos anos (1992-1994) de novos estu
dios, posta en valor, limpeza, consolida
ción de estructuras xa descubertas, etc.

Mediante estes estudios pode asegu
rarse que o xacemento sobrepasa os 
terreos do que sería o recinto castrexo- 
romano propiamente dito, para estender- 
se polas zonas baixas inmediatas.

O xacemento ofrece un alto e impor
tante valor arqueolóxico.

Denominación: Mámoas de
Acebedo.

- Localización:
. Lugar: Abeseda
. Parroquia: Acevedo do Río.
. Municipio: Celanova.
. Provincia: Ourense.
- Adscrición . tipolóxica: Túmulos 

funerarios.
- Grao de protección: GP-II-1 e GP- 

H-2
- Descrición: Trátase dun conxunto de 

tres mámoas alineadas en dirección 
leste-oeste, situadas nun terreo de pene- 
chaira.

Estas mámoas destacan sobre o terreo 
chairo cuberto de monte baixo.

A mámoa central é a máis grande e a 
que máis destaca no terreo e aparente
mente é a que se encontra en mellores 
condicións de conservación.

Das mámoas extremas, a situada ó 
oeste da central, destaca menos que esta 
e é de dimensións máis reducidas. A 
situada ó leste é a máis reducida das tres 
e prácticamente non destaca no terreo.

As dúas mámoas extremas presentan 
claros indicios de estar violadas.

- Denominación: Mámoas de AmoroceO)
- Localización:
. Lugar: Penedos de Santa.
. Parroquia: Amoroce (Santiago).
. Municipio: Celanova.
. Provincia: Ourense.
- Adscrición tipolóxica: Túmulo fune

rario.
- Grao de protección: GP-III.
- Descrición: É unha mámoa aparente

mente illada que se encontra a uns 100 
metros do campo de fútbol existente. A 
zona onde se localiza a mámoa encontra
se cuberta dunha mesta vexetación.

Na parte superior apréciase un burato 
circular, indicativo da súa violación e 
parcial destrucción.

- Denominación: Mámoas de Amoroce 
(II)

- Localización:
. Lugar: Outeiro de Ermida.
. Parroquia: Amoroce.
. Municipio: Celanova.



PÁXINA 36 28 DE XULLO 1995

. Provincia: Ourense.
- Adscrición tipolóxica: Túmulo fune

rario.
- Grao'de protección: GP-II-1 e GP- 

II-2.
- Descrición: Trátase dun conxunto de 

dúas mámoas e tal vez máis. A razón 
desta incerteza baséase na existencia 
dunha mesta vexetación de toxos que 
dificulta a identificación correcta.

- Denominación: O Castrillón.
- Localización:
. Lugar: Cortina.
. Parroquia: Bobadela.
. Municipio: Celanova.
. Provincia: Ourense.
- Adscrición tipolóxica: Castro.
- Grao de protección: GP-II-1 e GP- 

11-2.
- Descrición: Trátase dun pequeño 

outeiro dominante dunha zona de térras 
chairas transformadas polos traballos de 
concentración parcelaria. Na actualidade 
o que sería o castro propiamente dito, 
encéntrase seriamente alterado e de moi 
difícil recuperación. Unicamente se con
serva unha pequeña parte da plataforma 
superior e da ladeira oeste.

- Denominación: Monte Redondo.
- Localización:
. Lugar: Monte Redondo.
. Parroquia: Celanova.
. Municipio: Celanova.
. Provincia: Ourense.
- Adscrición tipolóxica: Castro.
- Grao de protección: GP-II-1 e GP- 

II-2.
- Descrición: Trátase dun outeiro de 

forma redondeada, na súa plataforma 
superior case circular: aproximadamente 
70 metros de E-0 e 80 metros de N-S.

A mesta vexetación a base de xesta, 
codeso e toxo impide apreciar se se con
servan restos de posibles defensas ou 
parapetos, aínda que o forte desnivel das 
ladeiras leste, norte e oeste, deberían ser- 
virlle de defensa natural.

Pódense apreciar restos de cantería.na 
plataforma superior.

- Denominación: Mourillós.
- Localización:
. Lugar: Carballeira.
. Parroquia: Mourillós.
. Municipio: Celanova.
. Prqvincia: Ourense.
- Adscrición tipolóxica: Castro.
- Grao de protección: GP-II-1 e GP- 

II-2.
- Descrición: Trátase dun pequeño 

outeiro situado nunha pequeña zona de 
térras chairas máis baixas que as dos 
arredores. A súa ladeira esquerda, polo 
pé, está protexida polo leito dun peque
ño río que lie sirve de fo$o natural.

O outeiro está cuberto por densa vexe
tación e arboredo, resultando imposible 
encontrar algún posible elemento da súa 
estructura, aínda que todo parece indicar 
que unha muralla ou parapeto o protexe 
en todo o seu perímetro. Ás súas dimen- 
sións aproximadas son de 75 m x 60 m .

- Denominación: Outeiro de Rubios.

- Localización:
. Lugar: A Pedreira.
. Parroquia: Cañón.
. Municipio: Celanova.
. Provincia: Ourense.
- Adscrición tipolóxica: Castro.
- Grao de protección: GP-III.
- Descrición: Existen dúbidas de que 

no outeiro exista un asentamento castre- 
xo. O único resto que se conserva entre 
os penedos da cara leste, son as paredes 
de ladrillo ou cemento dun antigo poste 
repetidor de radio ou TV.

R. 3.864
* * *

AVEIGA
Repsol Butano, S.A., (Hotel El Ciervo 

de Xares, S.L.) solicítou desta Alcaldía 
licencia municipal para apertura de ins
talación emisora de GLP (depósito de 
8334 1), que se emprazará en Xares, A 
Veiga. Cumprindo o disposto polo apar
tado a), do número 2, do artigo 30 do 
Regulamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas e perigosas do 30 de 
novembro de 1961, sométese a informa
ción pública por período de dez días 
hábiles, a fin de que durante o mesmo - 
que empezará a contarse desde o día 
seguinte á inserción do presente edicto 
no “BOP”- poidan examina-lo expedien
te, na secretaría deste concello, as perso- 
as que dalgún xeito se consideren afecta
das pola actividade que se pretende ins
talar e formular por escrito as reclama- 
cións ou observacións que se estimen 
oportunas.

A Veiga, 17 de xullo de 1995.- O 
ALCALDE.

R. 4.451
* # *

CASTRO CALDELAS
Conforme á resolución da alcaldía- 

presidencia de data 11 de xullo e ó acor- 
do do Concello Pleno de data 29 de 
xuño, ábrese un prazo de quince días, 
contados dende a publicación deste 
anuncio no “BOP”, para que os interesa
dos que reúnan as condicións legáis esi- 
xibles para o desempeño do cargo de 
Secretario do Xulgado de Paz de Castro 
Caldelas, presenten as súas solicitudes 
dirixidas ó alcalde-presidente, ñas ofici
nas do Concello, debendo asemade 
acompaña-la seguinte documentación:

- Fotocopia compulsada D.N.I.
- Fotocopia compulsada título FP2, 

bacherelato superior ou equivalente.
- Declaración xurada de non atoparse 

inhabilitado ou incapacitado para o 
desenvolvemento de dito posto.

- Demais méritos que se estimen opor
tuno entregar debidamente documen
tados.

Castro Caldelas, 12 de xullo de 1995.- 
O ALCALDE-PRESIDENTE. -

R. 4.425
* * *

BLANCOS
Aprobado polo pleno do concello o 

expediente de modificación de créditos 
N° 1/95, do orzamento municipal, por un

importe de cincocentas mil pesetas, en 
cumprimento do disposto no artigo
158.2 en relación co 150.1 da Lei 
39/1988, do 28 de decembro, exponse ó 
público, polo prazo de quince días hábi
les, na secretaría deste Concello, a fin de 
que durante o mesmo, que comenzará a 
contarse desde o día seguinte á publica
ción do presente edicto no “BOP”, poi
dan formula-los reparos e observación 
que estimen pertinentes.

Os Blancos, 30 de xuño de 1995.- O 
ALCALDE

R. 4.404
* * *

VEREA
D. Alejandro González Santos solici- 

tou a devolución da cantidade de 18.000 
pesetas, depositada en metálico, en con
cepto de fianza definitiva para responder 
do contrato do transporte de alumnos de 
BUP deste municipio ao Instituto de 
bacharelato de Bande, ruta n°.2, faise 
público que durante o prazo 15 días 
hábiles contados a partir do seguinte ó'da 
inserción deste anuncio no “BOP” poden 
presentar reclamacións os que cresen ter 
dereito esixible ó adxudicatario por 
razón do contrato garantido.

As reclamacións poden presentarse na 
secretaría do Concello en días hábiles de 
9 a 14 horas.

Verea, 14 de xullo de 1995.-0 
ALCALDE.

R. 4.420
* ¡t¡

D. Gerardo Abraldes Rodríguez solici- 
tou a devolución da cantidade de 14.000 
pesetas depositada en metálico, en con
cepto de fianza definitiva para responder 
do contrato de transporte de alumnos de 
BUP deste municipio ó instituto de 
bacharelato de Bande, ruta n° 1 faise 
público que durante o prazo de 15 días 
hábiles contados a partir do seguinte ó da 
inserción deste anuncio no “BOP” poden 
presentar reclamacións os que cresen ter 
dereito esixible ó adxudicatario por 
razón do contrato garantido.

As reclamación poden presentarse na 
secretaría do Concello en días hábiles de 
9 a 14 horas.

Verea, 14 de xullo de 1995.-0 
ALCALDE.

R. 4.419
* # *

LOBIOS
DECRETO.- Recibido o escrito prece

dente, suscrito por Da Rosa Pérez Yáñez, 
titular do DNI n° 34.904.164-P, vecina 
de Vilameá, Riocaldo, que solicita a 
construcción dunha nave para unha gran- 
xa de porcino, con capacidade de 200 
nais reproductoras, e a súa correspon
dente ceba, tramítase o expediente con- 
sonte ó establecido no Regulamento do 
30 de novembro de 1961, no artigo 4.4a 
da instrucción do 15 de marzo de 1963 e 
disposicións concordantes das ordenan
zas municipais.

Acordouno o Sr. alcalde en Lobios, o 
18 de xullo de 1995.- O ALCALDE.

R. 4.494


