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1. INTRODUCCIÓN: OS ELEMENTOS DE INTERESÉ CULTURAL
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O patrimonio, en canto que conxunto do construido polo hohrei^rdura/i^iíeíry^^i^a ^ 

as seguintes xeracións como testemuño das crenzas, dos modos de vida e produción, 

da relación entre as persoas e destas co medio. A conservación e posta en valor desta 

herdanza ten unha inmensa capacidade para atraer recursos, xerar actividade e 

resolver necesidades, si se xestiona en base a modelos planificados e sustentables 

que procuren a súa mellora e a súa conservación.

Segundo di a propia Ley del Patrimonio Histórico:

"Busca asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción 

del hombre en sentido amplio, y concibe aquella como un conjunto de bienes 

que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas 

de su propiedad, uso, antigüedad, uso o valor económico".

“Se impulsa una política que complemente la acción vigilante con el estímulo 

educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el patrimonio 

histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas 

que viven con él, pero también cuantas más ayudas se establezcan para 

atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacía la sociedad, cuando son ios 

poderes públicos quienes facilitan aquellas”.

“Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, 

merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran 

se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social 

que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos 

ciudadanos lo han ido revalorizando”.

Na actualidade Cuaiedro posúe un patrimonio cultural moi rico, non tanto pola 

excepcionalidade dos elementos que o componen, senón pola homoxeneidade e 

continuidade da súa presenza territorial, a calidade da ejecución e a integridade dos 

elementos e obo estado de conservación dos tecidos dos núcleos de poboamento. Só

TES 
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o núcleo das Estibadas se viu influido por dinámicas alleas/ás da propia'triedra natural 
dos núcleos tradicional. Tanto neste caso como no da capital munfojpal o crecementó 

natural produciuse afastado do tecido vello a partir da aparición das novas fefetrada®^,,

Cuaiedro, como a súa blsbarra, estivo densamente poboado dende antlgo, e así o 

amosa a multitude de xacementos arqueolóxicos. A dinámica poboacional recente 

rexistra un crecementó constante e unha alta densidade nos núcleos ata os anos 

sesenta do sáculo pasado, data na que se inverte a tendencia. Con ela cesa a 

construción de vivenda, xusto no momento en que esta se arreda da tipoloxía 

tradicional. Coa volta da emigración, aínda que sexa estacional, medra o número de 

vivendas de nova planta, deixando nun segundo termo a rehabilitación das vellas, que 

permanecen utilizadas como celeiros, adegas ou cortes.

Co esforzó económico e material dos que permaneceron ñas vellas vivendas, foron 

renovándose mediante pequeñas obras, moltas veces precarias e incompletas. Mágoa 

a desavenza estética, estas alteracións adoitan ser reversibles e non ameazan 

seriamente o carácter patrimonial do construido.

GONCE! NO D¡: GüAí.TOv-o) (Ornense)
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2 ÁMBITO E OBXETO.
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O presente catálogo constitúe unha relación detallada dos bens de interese cejudos^ 

arquitectónico, etnográfico, natural e paisaxístico existentes no territorio do concello de 

Cualedro e que deben ser protexidos e conservados polos seus valores patrimoniais, 

seguindo o disposto no artigo 75 da LOUGA e na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do 

Patrimonio Cultural de Galicia no relativo á protección do patrimonio histórico, artístico 

e etnográfico, lei que ten por obxecto a protección, conservación, posta en valor, 

difusión e fomento do patrimonio cultural de Galicia, así como a súa investigación e 

transmisión ás xeracións futuras.

Os bens catalogados polo Plan Xeral son os incluidos na relación completa de 

elementos, edificios, conxuntos e bens naturais ou paisaxísticos sinalados no Catálogo 

e no conxunto xeral dos recollidos no Catálogo dos Elementos patrimoniais da 

Arquitectura Popular, que se complementa co anterior e actúa sobre determinados 

elementos mais característicos dos que compoñen as tradicionais construcións civís e 

residenciáis, que en aplicación da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural 

de Galicia pasarán a formar parte do inventario xeral de patrimonio cultural de Galicia.

A protección á que se someten os bens catalogados polo Plan Xeral de Ordenación 

Municipal é a determinada pola lexislación vixente que é de aplicación:

«• Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

«• Lei 3/1996, do 10 de maio, de Protección dos Camiños de Santiago.

«• Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos 

galegos, que declara a conservación dos bens de patrimonio cultural 

vinculados aos mesmos de interese xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia.

•• Decreto 134/1998, de 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria, modificado 

parcialmente polo Decreto 3/1999, de 7 de xaneiro.

«• Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

•• Decreto 449/1973, de 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do 

estado o&hórreos oLLcabazos antiaos existentes en Galicia e Asturias.

DE ELEMENTOS SUXEITOS A PROTECCIÓN
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• Decreto do 22 de abril de 1949 sobre os castelos españois.

• Decreto 232/2008, do 2 de outubro do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural 

de Galicia.

Deste xeito se protexen:

• Camino Xacobeo da Prata. Ruta polo sur de Galicia alternativa ao Camino 

Francés tradicional, segundo se establece na Lei 3/1996 do 10 de maio de 

Protección dos Camiños de Santiago.

• O resto dos bens inmobles do Patrimonio Cultural, declarados de interese 

cultural, catalogados ou inventariados de acordo coa Lei 8/1995 do 30 de 

outubro de Patrimonio Cultural de Galicia, que inclúen:

• Os xacementos baixo protección arqueolóxica no catálogo e 

aqueloutros que, sen estar incluidos, posúan os seus mesmos 

valores.

• Os elementos e conxuntos urbanos e rurais de interese.

• As igrexas, ermidas, conxuntos parroquiais e casas rectoráis de 

interese.

• Os cruceiros, pontes, fontes, mananciais e outros elementos da 

arquitectura do territorio de interese.

• Os tornos, muíños e outros elementos da arquitectura do proveito 

comunal de Interese.

• Outros elementos como fontes, favadoiros, pombais, petos de 

ánimas, panteóns, etcétera.

• Os bens con declaración de protección xenérica pola Lei 16/85, do 

25 de xuño, do Patrimonio Histórico, que inclúen os abrigos e 

lugares con manifestacións de arte rupestre, covas, cruceiros, 

hórreos, cabazos e castelos, con cen ou máis anos de antigüidade.

• Os elementos recollidos nos inventarios autonómico e provincial e 

os localizados nos traballog de gampo que integran o catálogo do 

presente Plan Xeral. Tamén os resultantes dos futuros

ENTOS SUXEITOS A PROTECCION
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN

XUU.O 2010
\.



Pía ti Xeral de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Conceílo de Cuaíedro

1/7 ! h iXí. _
P f'' "> i-- ' .

Jiü -iii

dÓ

GAIJC/A

uuuiiuiijí'as
rl-círo

2 2 íJ2if
desenvolvementos dos Plans Especiáis que,+n'corporá o Plan xeraf¡L''u

cando se aproben definitivamente, e calqúéra outroielemefifó Uitanistica ii

determine a aplicación da lexislación \>q«ente,^por parfcé dás 

Administracións con competencias na materia.
M- '■isriñas Busto

No caso dos hórreos e cabazos que puideran existir, segundo o Real Decreto 449 do 

22 de febreiro de 1973, quedan protexidos todos aqueles que na data do Decreto 

tiveran cen anos ou máis. O mesmo sucede con tódolos escudos, emblemas, pedras 

heráldicas, rolos de xustiza, cruceiros, petos de ánimas e similares baixo as mesmas 

circunstancias, segundo o Real Decreto 551 do 14 de marzo de 1963.

Deste xeito, o presente catálogo municipal cumprimenta:

• O establecido na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección 

do Medio Rural de Galicia en relación ás medidas de protección 

necesarias para a conservación, mellora e recuperación dos 

elementos relixiosos, arquitectónicos, etnográficos, naturais e 

paisaxísticos.

• O contido na Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia e a Lei 

16/1985 do Patrimonio Histórico Español.

• O recollido na relación de Bens facilitada polos Servicios de 

Arquitectura e Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, e que constan nos 

seus arquivos. Esta relación foi depurada e ampliada mediante a 

intensificación dos traballos de campo realizados para o Plan Xeral e 

a análise dos elementos atopados.

O presente catálogo pasará a formar parte do inventario xeral do patrimonio cultural de 

Galicia, segulndo o establecido na disposición adicional segunda da lei 8/1995 do 30

de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia.

O r .
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O Catálogo é un documento aberto a novas incorporacións, se 

xustificadas dabondo, e no marco de traballos dunha menor e

c GALICIA
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sdaía teíTitorjal. Deste--__do seívic
xeito incorpórense novos elementos de interese, axústanse as súaa áreas de 
protección e corríxense as dos existentes. Tamén danse de 'Ña^wa^emer^sf)ca 

desaparecidos ou aqueles cuxa calidade non sexa estimada suficiente para seren 

catalogados. Xustifícanse todos e cada un destes casos.

...^j£!Sn Urbanística li

fes Busto

- Respecto á arqueoloxía, incorpórense para os elementos inventariados as 

delimitacións que constan ñas Normas vixentes, modificadas e axustadas ás 

análises e prospeccións levadas a cabo en traballo de campo. Para os novos 

elementos delimítanse as áreas xenéricas de respecto que establece a 

lexislación.

- Incorpórense tamén aqueles elementos de interese natural que, polo seu 

porte e importancia, merecen distinguirse alén da protección xenérica que lies 

correspondería por estaren en Solo Rústico.

Tódolos elementos que compoñen o Catálogo recóllense en fichas individuáis, co seu 

correspondente código de identificación nos planos de Ordenación. Os elementos 

etnográficos de carácter territorial de menor entidade que non estean recollidos no 

Catálogo terán unha protección xenérica que se describe posteriormente.

Os niveis de protección establecidos que regulan o alcance das obras posibles nos 

elementos catalogados segundo as súas características son os seguintes:

• Nivel I: Protección integral.

• Nivel II: Protección estrutural.

• Nivel III: Protección ambiental.

Todos estes parámetros aparecen regulados n^fiJormatiya Urbanística do Plan XeraL ¡e a
ij¡‘ ■ . i 1ü¡j;a i uí}j' cuu¡,:g o oitAUiai qlí8
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As fichas do Catálogo conteñen unha serie de campos relativó's 'a ¡dentiffcáción’^?^ Busto 

elemento (código, denominación, tipoloxía), á súa ubicación (localización, parroquia, 

coordenadas UTM, número de plano), ás súas condicións de ordenación (calificación 

do solo, ordenanza, grado de protección) e ás súas características (descrición, 

titularidade, estado de conservación), ademáis da súa identificación fotográfica e 

cartográfica. Dita información estímase necesaria e suficiente para que o Catálogo 

poida cumprir a función á que está destinado.

Os campos das fichas do catálogo foron cumprimentados seguindo os seguintes 

criterios.

Código do elemento: Estableceuse unha clave identificadora que consta dunha serie 

de letras e díxitos. Os catro primeiros díxitos corresponderse co número que lie asigna 

o Nomenclátor ao núcleo no que se atopa o elemento catalogado ou, para os 

elementos dispersos, o correspondente á parroquia ou ao municipio. A continuación 

dúas letras que corresponden coa adscrición tipolóxica do elemento (IG: igrexa; CA: 

capela; ER: ermida; AD: adro; VI: vivenda; IN: industrial; GR: granxa; RE: reitoral; ES: 

escola; FO: forno; MU: muíño; AU: auxiliar; PE: peto de ánimas; PO: ponte; FO: fonte; 

CR: cruceiro; LA: lavadoiro; BE: bebedoiro; EP: espazo público; SO: souto; HU: 

humidal; SI: elemento singular; AG: agra; CON: conxunto). Por último dous díxitos que 

son correlativos dentro do ámbito de cada núcleo ou, no caso dos elementos 

dispersos, da parroquia ou do termo municipal.

Denominación: Indica o nome polo que é coñecido habitualmente o elemento, recollido 

en traballo de campo ou, no seu defecto, a súa descrición escueta.
G'AW f' 1 ' '

/A,
P-:'J

Parroquia: Indícase a área territorial da parroquia na qué se; atopa,

■ n-.'.J n;MII E.Ü .J
Localización: Para os elementos que se atopan nun núcleo ou no seu ámbito 

inmediato, recóllese o nome do núcleo. Para os eleínerjíes dispersos, indícase tal 

circunstancia. f/Oáhfa.úrn _____ de 20^2-

TT3
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Descrición: Faise unha pormenorización das características mi léxicas,
. í

es tipolóxicas do elemento. M :r- . fariñas Busto

Tipoloxía: Indicación da tipoloxía na que se inclúe o elemento, segundo a relación xa 

exposta no apartado relativo ao código do elemento.

Coordenadas UTM: Coordenadas xeográficas da ubicación do elemento, expresadas 

no sistema Universal Transverse Mercator.

Número de plano: Indícase o número de plano do xogo de Ordenación no que se 

atopa o elemento catalogado.

Títularidade: Indícase se a titularidade do elemento corresponde a Administración do 

Estado, á Autonómica, á Deputación Provincial, ao Concello, a unha entidade veciñal, 

a unha institución privada ou a unha persoa física.

Estado de conservación: Distínguese entre moi malo, malo, regular, bo e moi bo.

Calificación do solo: Distínguese entre os tipos de solo que contempla a lexislación 

vixente en materia de Urbanismo.

Ordenanza: Indícase a ordenanza que corresponde ao solo no que se atopa o 

elemento catalogado, segundo o Plan Xeral.

Grado de protección: Distínguese entre protección integral, estrutural, ambiental e 

tipolóxica.

Observacións: Indícanse neste campo as observacións e medidas de protección 

específicas que corresponda para garantir a axeitada conservación do elemento.

8
CATÁLOGO DE ELEM1 PROTECCION

DE TRAMITACIÓN

/<£

XULLO 2010



Pian Xeraí de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Conceíio de Cuaíedro

O catálogo de arqueoloxía protexe 49 n° elementos.

3 OS ELEMENTOS DO CATÁLOGO.

Protéxense elementos arquitectónicos, sexan edificios ou conxuntos, así coma 

elementos ou conxuntos etnográficos. Tamén recolle espazos de carácter territorial e 

elementos naturais. Por último a Ruta da Prata do Camiño de Santiago, á que se retire 

específicamente un apartado deste texto. O catálogo incorporará a súa delimitación e 

determinacións neste concello cando a Consellería de Cultura o teña delimitado e 

deslindado, segundo o artigo 5 da Lei 3/96.

OS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

Pese á grande riqueza e variedade cronolóxica dos restos atopados nesta zona, son 

poucos os xacementos que foron obxecto de estudio e escavación. Só foron 

estudados por Rodríguez Colmenero o castro da Saceda (idade do ferro), o 

xacemento de Santa Marta (idade de bronce-baixo imperio) e por Taboada Chivite a 

Cidá de San Millao, declarado Monumento Nacional a partir dos estudos comezados 

en 1952.

A presenza de numerosos xacementos ao longo e largo do municipio de Cuaíedro 

supon a constatación da importancia desta zona como lugar de paso das rutas e 

asentamento de numerosas culturas dende antigo, e a oportunidade de preséntalos 

como unha interesante oferta cultural e turística, refléxo de todas as épocas.

¿O
/'VARQUITECTURA RELIXIOSA

Polo xeral trátase de igrexas e cápelas construidas eri torno ao s. XVtlí’

substituíndo ás románicas preexistentes e aproveitando os seus restos. #tapjten ter 
unha soa nave con sancristía, unha sinxela espadaña levemente decorada e^sillería de 

grao simple. Normalmente sitúanse periféricas ao núcleo órixinal, sobre un adro

9
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Nosa Señora da Saúde, perto de Atás, que dominan lugares de romaría.

O mais salientable é a continuidade, o número e a implantación tan homoxénea desta 

tipoloxía no territorio. Tamén polo carácter de fito en torno ao cal se artellan os 

espazos públicos de relación. No Catálogo, ademáis dos seus elementos 

arquitectónicos e accesorios, reflíctense os seus espazos públicos adxuntos, os 

elementos que os conforman e a súa presenza paisaxística no territorio.

ARQUITECTURA POPULAR E CIVIL

Cuaíedro conta cunha arquitectura residencial, popular e civil dunha calidade 

excepcional. O estado do parque é moi preocupante polo seu estado de abandono, 

aínda que o seu nivel de integridade é notable.

Agás a capital, na totalidade dos núcleos de Cuaíedro predomina a vivenda tradicional, 

que é o resultado dun forte vencellamento co medio, do emprego de técnicas 

vernáculas e da adaptación ao clima. A vivenda adoita ocupar parcelas pequeñas, 

cegas polo fondo, que se abren únicamente á rúa. Agrúpase en mazás ou arredor de 

curráis abertos, que constitúen unidades familiares, chamadas barrios.

A situación de ruina de ampios conxuntos de vivendas en todos os núcleos do 

concello tórnase unha ocasión favorable para a súa transformación nunha 

rehabilitación unisona. O presente Plan Xeral defende a idoneidade dos núcleos 

tradicionais para o uso residencial, admitindo tamén a posibilidade de pequeñas 

instalacións dedicadas á hostalería e ao turismo. En base q qstas unidades familiar^! rf. p q o , 

o Plan Xeral prevé a figura do Grupo de Oportunidade, piara a cal formaliza outro ¡i a 
ficheiro que amosa as máis axeitadas para ^ste íiik así- como, ias¡ cQtitónahiáiíin^i

i

Especiáis que regularán a súa transformación.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Conceiio de Cuaíedro y\í
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A edificación tradicional non incluida no Catálogo norr oqdga ás mesmas_ccias de

A ' .uefadosortLo :■ .. rü^cación Urbanística 11
calidade e excelencia, pero posúe elementos de valor da arquitectura popularTEn aras

do seu mantemento e mellora ambiental, paisaxísfica e arauitectóptGa,j merecen ser
M.i fariñas Busto

conservados como legado cultural activo. No que se retire a eles, establécese un

segundo nivel de protección que afecta aos elementos de composición da arquitectura

popular, protexidos de xeito diferenciado. Esta protección serta complementaria da 

imposta polo Catálogo sobre a totalidade dos edificios tradicionais, e independente dos

seus valores patrimoniais.

A relación de elementos de composición da arquitectura popular é a seguinte:

- Os muros portantes de fábrica pétrea e as súas variedades:

Muros exteriores dos edificios ¡liados en contacto coa agra. 

Muros de peche dos patios.

Muros medianeiros.

Venelas estreitas entre muros medianeiros.

Os elementos que formen parte de eses muros: p, o 

Escaleiras interiores empotradas no muro, y: 

Pezas de cantería reutilizadas de valor. PE 

Contrafortes.

Ménsulas, canecillos e canzorros.

11
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Pian Xerai de Ordenación Municipal de Cualedro
Cortceilo de Cualedro

Perpiaños.
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- Outros elementos inscritos nos muros:

Ocos de portas e fiestras.

Ocos que separan o muro da cuberta dalgúns galpóns. 

Lumieiras e arcos de descarga.

Alféizares e antepeitos pronunciados das plantas terreas.

- Algúns elementos da cuberta:

Elementos de remate eos muros. 

Grandes chemineas.

12

CATÁLOGO DE ELEMENTOS SUXEITOS A PROTECCIÓN
DOCUMENTO DE TRAMITACIÓN

XULLO 2010



XU-TA De GALICIA
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Concello de Cualedro C'-J .V . w —IV.

iscüGiro
uturas

X:
r

de deta 2 2 L22. ¿- 2
- Os distintos tipos de acceso ás vivendas ou as sú^epárteS; ;u3fa®3^^>' '-¡,-niCoaciflnurbanísticau 

Patíns 

Corredores.

Pasos-ponte.

Solainas.

Balcóns.

Elementos de almacenamento exterior.

Manó Mariñas Busto

- Os elementos e accesorios de carpintería mais delicados:

Carpinterías de valor.

Cubrevigas e cubrecornixas.

Balaústres e pequeños pes dereitos de madeira dos corredores e solainas.

- Os elementos simbólicos e decorativos do exterior: 

Inscricións na pedra.

Debuxos xeométricos pintados ñas fachadas. 

Encintados.

Baixorrelevos e tallas.

TT5?
12*
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Plan Xerai de Ordenación Municipal de Cualedro
Concello de Cualedro

- Os elementos da cociña:

Lareiras e cambotas.

Dornas e aliviadoiros saíntes. 

Despensas e alhacenas nos muros.

\/? 
/ • •

el: 2‘j f.r í
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:n¡!,oucjín Urbanística II

Ma;-', i fariñas Busto

- Os elementos das cortes, de reutilización aconsellable: 

Tabiques pétreos dos pesebres.

Pías de pedra.

- Os elementos externos:

Fornos privados, no interior dos edificios. 

Pozos ou mananciais no interior das fincas. 

Lagares.

- Os elementos do espazo público:

Tramos de rúa de rocha viva ou en pedra labrada.

Airas labradas na rocha.

Pasos peonís e escaleiras labradas na rocha.

Pes de pedra brutos para soster emparrados sobre as rúas.

14
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Pían Xeraí de Ordenación Municipal de Cuaiedro
Concello de Cuaiedro

Pezas de mobiliario urbano de cantería.

No referente á arquitectura civil, no termo municipal de Cuafldro destaca ó conxunto 

de casas reitorais, antigas escolas e centros sociaiV e .tamén o WíUíño «íé^i%©f(ile 

Cuaiedro, elementos de valor destacable que precisan dun especial esforzó para a súa 

conservación. A crecente demanda de establecementos dotacionais tórnase ocasión 

para dar un novo uso a edificios de valor patrimonial, asegurando a súa conservación.

Nesta senso, o conxunto de casas reitorais adoecen de falta de uso e de expectativas 

por parte da institución propietaria. Ademáis adoitan iocalízanse en núcleos carentes 

de equipamentos. A rede de escolas, hoxe fora de uso, ofrece a posibilidade de aloxar 

locáis sociais ou centros de uso máis esporádico, coa vantaxe engadida de seren xa 

de propiedade municipal.

XUr’TADE O Ai
' '.i. ' ■ T ■ "

CÍ:¿ iv,¡0 : : : ■11 ■11

io data 2 2 KüV. 20'0

i Aüiíi Clü

jirdlero

üi¡ tullías

jn Urbanística II

ELEMENTO ETNOGRÁFICOS

Constitúen na súa maioría elementos ou pequeños edificios utilitarios comúns, de 

pequeño porte, que se atopan en grande número nos núcleos de poboación. 

Tradicional mente organizaban a vida en sociedade, axudaban á realización das 

tarefas cotiás e constituían lugares de reunión. Estes;elérHéritos son os que en grande 

medida conforman os espazos públicos, dotándoos dúnhá grande riqueza forrria|fj q
■ ------ ; • V; ijCa i-1 • ; r........

f]fj

Entre os elementos catalogados destacan:

As fontes son os máis abundantes. A tipoloxía máis si^Xéla é a de mané no

con lousas sobre o nacemento da auga. Outras vece’s o manancial é' le de

solucións construtivas complexas, como bóvedas ou arcos. A maioría déte fontes de 

tipoloxía de caño e pía son sinxelas e de grandes pezas de grao labradas. A súa 

distribución vai por barrios e poden vir acompañadas de bebedoiros, pozas para o 

regó ou lavadoiros. Conforme ocupan o centro das prazas principáis dos núcleos 

vanse tornando máis elaboradas.

de ZOÍU
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cuaiedro
Concello de Cuaiedro
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Os muíños, excepto o eléctrico de Cuaiedro, de grande valor arquitectónico, son todps
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mol sinxelos: pequeños casetos de cachotería con cubería a uphaí fru '< 

xeralmente en desuso e en mal estado. 5 /
V. y m'
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fariñas Busto

A maioría dos cruceiros están medianamente ben conservados, aínda que as veces o 

seu entorno está deteriorado. O mesmo pódese dicir para os petos de ánimas. Adoitan 

situarse nos cruces de caminos, ñas prazas ou nos adros. Merece mención aparte o 

peto de ánimas da Xironda, elemento de factura culta nun barroco compostelán, 

integrado no muro dunha casa no interior do núcleo.

Dada as condicións climáticas e o sistema agrario imperante, no concello de Cuaiedro 

non existen hórreos. Nalgunhas casas atópanse edificios específicos de almacenaxe, . 

pero o normal é que o grao se garde ñas propias casas; pendurado na fachada sobre ¡ i

canzorros, moi elaborados nalgúns casos. , , u . íái C;L¡ ¡

¡: -21.: VuJl£t> ______ tía 2Q¿éjL

ELEMENTOS DE INTERESE NATURAL

Independentemente dos elementos naturais de gran escala, como as s lais

do Pichos e do Baldriz, o macizo do Larouco, a veiga de Lucenza e o^ Morites de 

Baldriz e Atás polo norte, o catálogo recolle unha serie\de elementos naturais de 

interese de pequeña e mediana escala.

Por unha banda están os espazos dedicados á actividade agropecuaria, que moldea 

de xeito determinante a paisaxe. As agras en torno aos núcleos son conxuntos 

patrimoniais que dan testemuña da relación produtiva e respectuosa do home e da súa 

actividade co seu entorno inmediato. Pola outra, as explotacións silvícolas que 

constitúen os soutos, normalmente arredor dos núcleos, que en xeral se atopan moi 

abandonados e nun estado delicado. Por outra os montes, que hoxe teñen perdida a 

súa función dentro do sistema agrario polo abandono da actividade.

16
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Concedo de Cualedro
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Valóranse tamén árbores ou pequeños conxuntos délas que teñeií'áAic^ac^^slabá, 2D;0

común de singularizar determinados espazos coa súa presenza. fotón só se pcqí^xgrán • ------1

as incluidas no catálogo, senón tamén as incluidas ñas fichas de calqiíera tipo efe ;_f 
elemento e, en xeral, calquera árbore que domine co seu por^jmDéspazoji^XE»;¿¡riñas Busto 

público ou privado, cualificándoo.

xán Urbanística II
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Pian Xerai de Ordenación Municipal de Cualedro
Concello de Cualedro

I

Urbanística II

O CAMINO XACOBEO
S. , yX ' 1

Recoñecidos coma tal existen sete camiños diferentéC datadó&'dendeíitt Busüí-, que

chegan a Santiago por cada un dos seis milladoiros localizados no Xiro da capital e 

entran a ela por cada unha das sete portas da muralla.

O primeiro é o que ven de Coruña. A segunda chegaba ao Porto de Malpica e 

percorría Bergantiños. O terceiro é o de Fisterra. O cuarto tiña o súa orixe en Porto, 

atravesando Portugal pola costa a través de Viana, cruzando a Tui e Padrón. O quinto 

entra a Santiago pola Porta da Mámoa, salvando o Sar por Ponte Pedriña. O sexto 

percorre as térras do norte da Península dende Roncesvalles e conéctaas eos países 

alén dos Pirineos. O séptimo é o protagonista desta proposta. Saía polo este do 

Montesacro, salvaba o Ulla e penetraba polas térras do Deza cara á Ourense, e 

conectaba con Zamora e eos Camiños portugueses do interior. Foi chamada Vía da 

Prata por conectar coas rutas mercantís do sur.

Vindo desde Portugal existen dous accesos que penetran pola barreira montañosa que 

vai desde a Serra da Peneda ata a de Candedo. Son as cuneas do Limia e do 

Támega. A importante rede de calzadas romanas aproveitou rutas xa transitadas, 

mesturándoas con camiños precedentes, e foi aproveitada polos posteriores camiños 

medievais, adaptando un trazado de grande amplitude territorial a itinerarios máis 

locáis. A principal é a vía XVIII, norte-sur entre Galicia e Portugal, de Coimbra a 

Astorga pasando por Lugo, e específicamente o tramo Braga-Ourense por Baños de 

Bande. A segunda é a ruta oeste, de Chaves a Ourense entrando por Feces de Abaixo 

e remontando o Támega polas dúas vertentes ata Verín, e de alí a Xinzo e Allariz. A 

terceira é a que penetra en Galicia polo sur, dende Puebla de Sanabria ata Verín, pola 

vía natural de Porta de Canda, segundo Rodríguez Colmenero.

O Camiño de Santiago atravesa o concello de Cualedro O? percofrido da Ruta Sur ven < ) í ,:| 1 '• 3 £ ' 

dende Monterrei e cruza o termo de Cualedro ata ode; Trasmiras, ao longo de tres Uüü ü 
quilómetros polo porto natural das Estibadas e da Pófifeláy ün eávVviIñó‘frébÜéVitiátitó #a0l,A,n¿11 ^ue



Pian Xerai de Ordenación Municipal de Cualedro
Concello de Cualedro

Rebordondo (GA32028002). Entra no territorio seguindfe ^P^urs5 áotó»\AíbaÉfellDS. Á

traza en dúas.

ITINERARIOS

O Camiño de Castela está datado dende o 950. Dende Zamora entra a Galicia pola 

Pórtela de Canda ata Monterrei, punto de confluencia de dúas rutas, a de Castela e a 

de Portugal dende Feces. Tiña un albergue, o Hospital da Trinidade (s.XV) e un 

Castelo co que dominaba o val. Unha das de saída discorre seguindo dúas calzadas 

romanas, nun recorrido Albarellos - Infesta - Rebordondo - Pena Verde - As 

Estibadas - Viladerrei - Trasmiras - Xinzo de Limia. Atravesaba a lagoa de Antela pola 

ponte das Poldras e seguindo logo cara a Ourense.

A vía alternativa á anterior desdobrábase á altura de Monterrei remontando o Támega, 

e chegaba ata Ourense seguindo a vía romana que bordeaba pola esquina leste a 

lagoa de Antela, vía Laza.

Camiño de Portugal:

De Portugal proceden as vías dende Braga e Chaves. O camiño de Braga discorría 

sobre a Vía XVIII, entraba por Pórtela do Home e cruzaba o Limia pola ponte Pedriña. 

De alí a Celanova e Seixalbo, onde conectaría co que viña de Chaves ou de Castela. 

O outro camiño principal procede de Chaves por Feces de Abaixo. Dende Monterrei 

chégase a Albarellos e conecta ca que segue a Xinzo e Allariz por Rebordondo e polo 

paso das Estibadas. Alternativo é o que parte de Gralhas e Boticas e entra pola 

Xironda cruzando a agra de Lucenza, e de alí parte cara a Gudín, e cruzando a ponte 

romana sobre o Faramontaos chega a Nocedo jertogo a Xinzo para coller o camiño á 

Ourense por Allariz. L. T ■ ■■,. :
I V u U:'id: fias CjUi.
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Pian Xeral de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concello cié Cuaíedro

Atopamos unha serie de camiños medievais, que s

CAMIÑOS HISTÓRICOS

• Camiño tradicional entre Guimarei e ’í/sfo

• Camiño tradicional entre Pena Verde e Viladerrei ata o límite municipal

ón Urbanística ¡

por As Corvaceiras.

• Camiño Real de Montalegre - Vilar de Perdizes - A Xironda - Lucenza.

O primeiro dos camiños rodea o alto polo núcleo das Estivadas para reunirse co 

segundo á altura do penedo do Cuco, no límite da chaira. Cruza a agra de Pena Verde 

pola rúa do Barrio de Fora, desviándose ao norte no medio da agra polo Camiño Vello 

ás Estivadas, ata alcanzar polo sur o pobo. Descende o porto por baixo da ermida da 

Saúde, polo Penedo do Cuco en dirección a Trasmiras.

O segundo camiño é moito mais directo, tamén cruza a agra de Pena Verde pola rúa 

do Barrio de Fora, pero agora cara a Veigas da Limia por entre os lugares dos 

Parraños, O Caneiro e o Porto dos Carros.

O Camiño Real de Montalegre - Vilar de Perdizes - A Xironda - Lucenza trátase da 

ruta que entra dende Gralhas e percorre o sur do concello polo medio da chaira baixo 

o Larouco. Entra dende Boticas pola Ribeira do Inferno. O camiño entra polo sur á 

Xironda, saíndo polo norte, para atravesar a agra de Lucenza polas pontes de Peteiro 

e do Madeiro, sobre o regó da Perteira e da Salgueira respectivamente, por detrás do 

Castro de Saceda e o Monte da Moura. Ao chegar a Lucenza, o camiño vira ao oeste 

cara a Gudín polo lugar da Pórtela, rodeando o monte.

Outro camiño de importancia é o que ascendía desde Monterrei a Laza e de alí a 

Ourense por Couceiro. Discorre polas abas da serra de San Mamede, seguindo o val 
do Támega. A súa traza ocupa terreos dos núclecís de Baldriz e As Mercedes.
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Plan Xerai de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concello de Cuaíedro

5 INFORME SOBRE ELEMENTOS 
CATALOGADOS. I

Mar- o Busto
Dado que este é o primeiro Plan Xeral de Ordenación Urbana co que conta o Concello 

de Cuaíedro, os elementos protexidos ata agora reflectíanse no Catálogo da 

Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, que xa provía do Ministerio de Cultura, e 

no Inventario da Diocese de Ourense. Tódolos elementos incluidos neles deben 

asumirse nos catálogos posteriores, salvo aqueles que ao parecer dos técnicos 

redactores do Plan Xeral non conten coa calidade ou representatlvidade suficiente, 

non conteñan elemento algún dunha mínima excelencia, non formalicen dabondo 

algún espazo público ou non sexan o suficientemente relevantes dende o punto de 

vista urbanístico, arquitectónico, relixioso, etnográfico, histórico ou ambiental.

Á maioría dos elementos que se detallan a continuación, a xuízo do Plan Xeral, máis 

que protexidos por si mesmos e polas súas cualidades, están incluidos no inventario 

como pertencentes por defecto a un tipo que se inclúe, que é o da casa reitoral e o de 

igrexa grande. Por iso especifícanse a continuación e con detalle as causas da 

exclusión dos seguintes elementos: as casas reitorais de Vilela, Cuaíedro e Pena 

Verde, a igrexa da Saceda e a nova de Cuaíedro.

Faise tamén referencia ao caso da capela de San Martirio, incluida nos inventarios 

existentes, pero que xa non existe porque foi demolida e substituida por outra.

21

\.

CATALOGO DE ELEMENTOS SUXEITOS A PROTECCION
DOCUMENTO OE TRAMITACIÓN 

XULLO CO K)



CASA REITORAL DE VUELA 

Está incluida nos seguintes inventarios:

XUNTA DE GALICIA. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Folla n° 302-11. Ficha n° 18.
DIÓCESIS DE ORENSE. Inventario de Bienes. Tipo ACC. Clave 30002819. 

Pág.16

A ficha do inventario di: “edificio de planta cadrada, con cuberta a catro augas. O seu 

estado é de ruina parcial”.

En campo constatouse que se trata dunha vivenda na praza principal do núcleo, detrás 

da fonte. Ten muros de sillería de grao, cuberta de teila a catro augas e solaina de 

formigón armado na fachada suroeste. Consta de andar terreo de cortes e adegas, e 

sobrado para vivenda, á que se accede por un patín. O seu estado é ruinoso.

De xeito crítico, pódese dicir que o edificio, incluso co voo de formigón, mantón tódalas 

características típicas da arquitectura popular dos edificios dos anos corenta do S. XX, 

e a súa posición na praza principal do pobo, detrás da fonte, é relevante. Aínda así 

non contén ningún elemento de mínima singularidade ou excelencia dentro do pobo. 

Polo tanto a súa protección polo catálogo principal non procede. Neste senso gozaría 

de protección na modalidade dos edificios con elementos construtivos e tipolóxicos 

catalogados, é dicir, que a súa integridade e a dos seus elementos de valor non corre 

risco ningún. Ademáis, e aínda que no sexa vencellante, non é en absoluto un edificio 

comparable co resto das casas rectoráis, como as de Montes, Atás, Lucenza ou 

Rebordondo.

De tódolos xeitos considérase idónea a súa recuperación para uso residencial, 

industrial ou hostaieiro.

Pian Xeral de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concedo de Cuaíedro
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Pían Xeral de Ordenación Municipal de Cuafedro
Concedo de Cuaiedro

CASA REITORAL DE CUALEDRO 

Incluida nos inventarios:

XUNTA DE GALICIA. Consellería de (jtiltura, 'C|ínunicaoá5n Socialje Turismo.
k/ Mar* ¡¿armas Busto

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. FoliaTr302-11. Ficha n° 20.

DIÓCESIS DE ORENSE. Inventario de Bienes. Tipo ACC. Clave 30062824. 

Pág.16

A ficha do inventario di: “edificio de planta rectangular con planta a dúas augas. Con 

galería e balcón. Próxima a igrexa. Actualmente deshabitada. O seu estado de 

conservación é malo”.

XUMTA Db GALICIA]

r
{{U lUl ¿S

de data 2 2

o7sm-.:-r> rMián Urbanística II
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En campo constatouse que se construíu nos anos 50 do s.XX ao ser substituida a 

chamada Igrexa Vella. Está arrimada á Igrexa Nova, nunha posición periférica ao 

núcleo, e o seu uso é residencial. Sufriu reformas dende entón, ñas que se pintou, 

reparando as fachadas e o interior, e se substituíron as carpinterías exteriores.

De xeito crítico, non pode xustificarse ningún valor arquitectónico nin etnográfico 

relevante que xustifique a súa catalogación, máis que o xa explicado con 

anterioridade. En canto ao seu valor ambiental, ten o mesmo que o xeral do resto das 

vivendas da mesma época en todo o municipio.
uijlJb: 
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t\ ** V'\2ÍIGREXA NOVA DE CUALEDRO. Parroquial de Santa;'Miíríá. ¿ ¿ «'»>'*’ ¿uu

IncluídsIncluíds

Archivos y Museos. Inventario del patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico 

Artístico.

XUNTA DE GALICIA. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Clave 30002805. Inventario de Bens 

Culturáis da Provincia de Ourense. Tomo I.
DIÓCESIS DE ORENSE. Inventario de Bienes. Tipo ACC. Clave 30002805. 

Pág.16

A ficha do inventario di: “construción de sillería, unha nave. Porta con arco conopial. 

Espadaña formada por dous corpos con arcos de medio punto en cada lado”.

Foi construida nos anos 50 do s.XX, en substitución da chamada Igrexa Vella, en 

sillería de pedra de grao con planta en cruz latina. Consta dunha nave, cápelas 

laterais, sancristía e campanario, con cuberta de tella sobre estrutura de madeira a 

dúas augas. Ten arrimados a casa reitorai e o cemiterio. É periférica ao núcleo.

Foi proxectada nun estilo ecléctico inspirado a medias nun románico estereotipado e a 

medias nun románico cluniacense. Neste aspecto, incluso a transposición é incorrecta: 

a cabeceira non corresponde estilisticamente coa torre, e esta non tería que estar no 

centro da fachada, senón nun lateral ou ben en cimborrio. Ademáis fáltalle proporción 

á torre co respecto á nave. A falta de relación co románico galego é notoria. Non tiña 

interese cultural xa cando foi construida, e tampouco o ten agora.

A igrexa non ten xerado tecido ningún. Só mostra certo valor pola imaxe da rúa dende 

a alameda. Pero a conservación desta imaxe compete á ordenanza específica da zona 

e aos volumes que permite, que son coherentes eos existentes.

Ademáis, o terreo sobre o que se asenta a Igrexa ten poucas posibilidades de sufrir
nnr : <:•' ■ n ■ > ■ ■ > -

modificacións de uso no medio prazo, principalmente porque non soporta presión 

especulativa ningunha, e por ter situado detrás o cemiterio municipal,

CATÁLOGO DE ELEMEh
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cuaiedro
Concello de Cuaiedro

CASA REITORAL DE PENAVERDE
>n Urbanística !l

Incluida nos inventarios:

M: as Busto

DIÓCESIS DE ORENSE. Inventario de Bienes. Tipo ACC. Clave 30002818. 

Pág.16

A ficha do inventario di: “edificio de planta rectangular, con cuberta a catro augas. 

Ningunha restauración efectuada. O estado de conservación é deficiente”.

Máis que unha casa rectoral, tipoloxicamente talando, é a residencia do sacerdote. 

Sitúase á beira da estrada de Cuaiedro ás Estivadas, no barrio do alto da agra. Está 

construida con sillería de grao, cuberta a catro augas e carpinterías de aluminio. Ten 

unha garaxe precaria no lateral. A súa posición é exterior ao núcleo. A calidade 

construtiva non é boa, atopándose agora degradada.

De xeito crítico, non pode xustificarse ningún valor arquitectónico nin etnográfico 

relevante que xustifique a súa catalogación, máis que o xa explicado con 

anterioridade. O seu valor ambiental é o mesmo que o do resto das vivendas da 

mesma época e tipoloxía. A súa sinxela composición formal, o uso de materiais da 

térra e o esquematismo do tipo son as máis salientables cualidades, pero non son 

dabondo para catalógala.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cuaiedro
Concelío de Cuaiedro

ce

CAPELA DE SAN MARTIÑO.

Incluida nos inventarios:

Mu¡ ib Cariños Busto

Hn Urbanística ti

MINISTERIO DE CULTURA. Dirección General de Patrimonio Artístico, 

Archivos y Museos. Inventario del patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico 

Artístico.

XUNTA DE GALICIA. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Clave 30002808. Inventario de Bens 

Culturáis da Provincia de Ourense. Tomo I.
DIÓCESIS DE ORENSE. Inventario de Bienes. Tipo ACC. Clave 30002808. 

Pág.16

A ficha do inventario provincial de Ourense di: “Muros de sillería e planta rectangular. 

Na fachada, porta alintelada e sobre o ático pequeña espadaña rústica con arquitrabes 

no arranque da volta do arco e remate de cruz de pedra / Século máis relevante: XIX / 

Estilo relevante: Popular”. A ficha do inventario do Ministerio de 1980 sinálaa como un 

elemento de tipoloxía “simple” e clase “anónima ou popular”, de estilo neoclásico, 

datada en 1841.

A capela orixinal estaba situada na aba por riba do camirteLa. Montes, no mesmo 

emprazamento que a actual. Foi demolida na década dos oitenta e no seu lugar 

edificouse outra un pouco maior, composta dunha nave de muros de sillería de granito, 

cuberta de tella a catro augas e unha grande espadaña de formigón.

Dende ningún punto de vista ten valor dabondo como para ser catalogada.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Conceüo de Cuaiedro ftí l tur tiS
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IGREXA DA SACEDA.
Urbanística li

Foi construida no s.XX, en substitución da preexistente/Consta^dunhg- naye. con

cuberta de tella a dúas augas. Ten arrimada a sancristía e, un pouco afastada, a torre. 

Atópase nunha posición periférica ao núcleo tradicional.

Non ten adscrición estilística determinada e carece de toda ornamentación. A 

sancristía é unha extensión recente e mimética. A torre ten unhas proporcións que 

corresponden máis ás dunha espadaña. A falta de relación coa arquitectura autóctona 

é notoria. Non tiña interese xa cando foi construida, e tampouco o ten agora.

De xeito crítico, non pode xustificarse ningún valor arquitectónico relevante que 

xustifique a súa catalogación. Ambientalmente o seu valor é nulo e mesmo a súa 

implantación no espazo público é tan ensimesmada que o tecido circundante se ve 

resentido. Non ahondan para catalógala a súa sinxela composición formal, o uso de 

materiais da térra e o seu esquematismo, cuxa conservación compete á ordenanza 

específica da zona.

Ademáis, o terreo sobre o que se asenta a Igrexa ten poucas posibilidades de sufrir 

modificacións de uso no medio prazo, principalmente porque non soporta presión 

especulativa ningunha.

{O
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Conceílo de Cualedro

6 NORMATIVA Aera do servia® p1 n Urbanística II

V
CAPÍTULO IV NORMAS DE PROTECCIÓN DO PÁtRlMONIo'feLtíjz^Ét;sto

Art.V-190. Patrimonio cultural. Definición e catalogación.
1. Ámbito e obxecto.

O catálogo municipal do Concello de Cualedro está formado por todos aqueles bens 

de interese artístico, histórico, arquitectónico, etnográfico, etcétera, seguindo o 

disposto no artigo 75 da LOUGA e na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio 

Cultural de Galicia no relativo á protección do patrimonio histórico, artístico e 

etnográfico, lei que ten por obxecto a protección, conservación, posta en valor, difusión 

e fomento do patrimonio cultural de Galicia, así como a súa investigación e transmisión 

ás xeracións futuras.

Os bens catalogados polo Plan Xeral son os incluidos na relación completa de 

elementos, edificios, conxuntos e bens naturais ou paisaxísticos sinalados no Catálogo 

e no conxunto xeral dos recollidos no Catálogo dos Elementos patrimoniais da 

Arquitectura Popular, que se complementa co anterior e actúa sobre determinados 

elementos mais característicos dos que componen as tradicionais construcións civís e 

residenciáis, que en aplicación da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural 

de Galicia pasarán a formar parte do inventario xeral de patrimonio cultural de Galicia.

Deste xeito, de forma xeral, o Patrimonio Cultural o integran:

• Os bens Inmobles de interese histórico, paleontolóxico e arqueolóxico, 

etnográfico e arquitectónico, artístico, técnico e científico.

• As zonas e xacementos arqueolóxicos, determinados conxuntos urbanos e 

rurais, os lugares etnográficos, e os sitios naturais, os parques e xardíns con 

valor antropolóxico, histórico ou artístico.

O Plan Xeral establece unha relación de elementos e conxuntos a protexer ou 

conservar por razóns urbanísticas en función do seu valor histórico, artístico ou 

etnográfico.

CATALOGO DE ELEMENTOS S

28

2 h

i



Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concello de Cuaíedro
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de data 2 2 NGV. 2010
De forma xeral, o Plan protexe: ¡‘ b b-: Ax&fadüSürvL,Konn^nciánurbanísticau

1 - Os castelos, torres e fortalezas, segurido o disp^sto no pecréfo do 22 de 

abril de 1949 sobre os Castelos Españois; Mana Marinas Busto

2-o territorio histórico do Camiño de Santiago - Vía da Prata, segundo o 

establecido na Lei 3/1996 do 10 de maio de Protección dos Camiños de 

Santiago;

3 - os hórreos, cabazos ou canastros de máis de 100 anos de antigüidade, 

declarados Bens de Interese Cultural polo Decreto 449/1973 de 22 de febreiro;

4 - as covas, abrigos e lugares que conteñan manifestacións de arte rupestre, 

segundo a Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia;

5 - os petróglifos situados no concello, declarados Bens de Interese Cultural en 

virtude do artigo 40.2 da Lei 16/198, de 25 de xuño, de Patrimonio Histórico 

Español;

6 - e os escudos, emblemas, pedras heráldicas e brasóns, rolos de xustiza, 

cruceiros, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artlstico de 

máis de 100 anos que están protexidas polo Decreto 571/1963, de 14 de marzo 

(tendo a consideración de Bens de Interese Cultural segundo o establecido na 

disposición adicional segunda da Leí 16/85 de 25 de xuño, do Patrimonio 

Histórico Español).

De xeito particular, o Plan protexe:

A - Os xacementos no territorio baixo protección arqueolóxica no catálogo e 

aqueles outros que sen estar incluidos, posúan os seus mesmos valores. Se 

excepciona o caso do Xacemento do Castro de San Millao, por tratarse dun 

elemento afectado por un expediente de declaración como B.I.C, incoado o 28 

de abril de 1981 de acordo coa “Ley de Patrimonio Histórico Español”. Traía 

transferencia das competencias do estado á comunidade autónoma, dito 

expediente continúa o seu desenrolo baixo a competencia da Consellería de

Cultura da Xunta de Galicia, que aínda non rematou a súa declaración como
;í¡nrF' : - ;"T ■■ : !j ''‘Mi SO ;

Ben de Interese Cultural. - ... ; : ..................... ■ ........
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Plan XeraS de Ordenación Municipal de Cuaíedro 
Concello de Cuaíedro

.turas

XU*’TA DE GALICIA
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r

de dala 2 2 ESY. 2013

A todos os elementos declarados B.I.C. sq/iies apÍi¿artó(^(^^íW#'ié'á^íSlfewLtMianíBlica 11 

capítulo II da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de (l|Blic¡a, reféridóá protección 
dos bens de interese cultural. Má¡-(a wiwnñas Busto

B - Tamén, O Plan protexe o resto dos bens inmobles do Patrimonio Cultural, 

declarados de interese cultural, catalogados ou inventariados de acordo coa Lei 

8/1995 do 30 de outubro de Patrimonio Cultural de Galicia, que inclúen:

1 - os elementos recollldos dos inventarios autonómico e provincial e os 

localizados nos traballos de campo que integran o catálogo do presente 

Plan Xeral; mais os resultantes dos futuros desenvolvementos dos 

Plans Especiáis que incorpora, cando se aproben definitivamente; e 

calquera outro elemento que determine a aplicación da lexislación 

vixente, por parte das Administracións con competencias na materia;

2 - os elementos e conxuntos urbanos e rurais de interese 

arquitectónico, ambiental e histérico-artístico;

3 - as igrexas, ermldas, conxuntos parroquiais e casas reitorais de 

interese histórico-artístico, arquitectónico e ambiental;

4 - as pontes, fontes, mananclais e outros elementos da arquitectura do 

territorio de interese histórico-artístico, ambiental e arquitectónico;

5 - os fornos, muíños e outros elementos da arquitectura do provecho 

comuna! de interese ambiental, histórico-artístico e arquitectónico;

6 - outros elementos como: lavadoiros, pombais, petos de ánimas, 

panteóns, etcétera.

O Plan tamén establece un Catálogo de Elementos Patrimoniais da 

Arquitectura Popular, protexidos un por un ou en conxunto. Este catálogo actúa 

de forma complementaria co anterior sobre aqueles edificios da arquitectura 

civil e residencial que sen estar incluidos no Catálogo do Patrimonio Cultural, 

posúen elementos recoñecibles e de valor da arquitectura popular tradicional 

da zona; e que, en aras do mantemento e mellora ambiental, paisaxística e 

arquitectónica, merecen ser conservados como legado cultural activo. Deste .
i ' - ' ■ ' ' '■ ■ : • ■ • i'.

modo, estes manteranse ao longo dos sucesivos cambios o rehabilitapións qup ^

se efectúen nos edificios.
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Pian Xerai de Ordenación Municipal cíe Cuaíedro
Concelio de Cuaíedro XI

^íiuUi'afe

de data 2 i *<../> 2ü .0
De igual xeito, protéxense de forma xeral os s^gamte^leleraiMt^ urbanística n

1 - Os muros portantes de fábrica pétrea e as súas variedades; os doá'edificios 

¡liados en contacto co agra; os muros cerramento doyatio, (^rnedí§f^y'g§s(gsí 

como o estreito espazo entre estes. Tamén os elementos que formen parte de 

eles, como as escaleiras interiores empotradas no muro, as pezas de cantería 

reutilizadas de valor, os contrafortes, os perpiaños e as ménsulas para secar os 

alimentos;

2 - outros elementos inscritos nos muros, como os ocos, tanto de portas e 

fiestras como os que separan o muro da cuberta dalgúns galpóns, linteis e 

arcos de descarga, así como alféizares pronunciados das plantas terreas;

3 - algúns elementos da cuberta, como as grandes chemineas, os elementos 

do remate eos muros, as gárgolas de pedra e tamén os tellados dos cerres do 

patio;

4 - os distintos tipos de acceso ás vivendas, patíns, corredores e pasos-ponte, 

solainas, balcóns e elementos de almacenamento exterior;

5 - os elementos máis delicados como carpinterías de valor, cubrevigas e 

cubrecornisas, contras de ventás, ou balaustres e pequeños pes dereitos de 

madeira dos corredores e solainas;

6 - os elementos simbólicos e decorativos como as inscricións na pedra e 

debuxos xeométricos pintados ñas fachadas;

7 - os elementos da cociña, como as lareiras e cambotas, as dornas e as 

despensas nos muros e os aliviadeiros saíntes;

8 - os elementos das cortes, de reutilización aconsellable como os tabiques 

pétreos dos pesebres e as pías de pedra;

9 - os elementos externos como os lagares de pedra ou os tornos privados, no 

interior dos edificios;

10 - os elementos exteriores, pertencentes ao ámbito do espazo público dos

núcleos rurais, como os tramos de rúa de rocha viva e pasos peonís e 

escaleiras labradas nela. Tamén pes de pedra brutos para soster emparrados 

cubrindo as rúas e algunha peza de mobiliario urbano de cantería. ..
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Pian Xerai de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concello de Cuaíedro vi rit GALSC]
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O catálogo é susceptible de incorporar novos elemento^; q fl^úxlusión e
ds veta L l ¿uiG

exclusión de elementos realizarase a través dunhsL.rripd¡ficación puntual dg Plan, e 
requirirá, de acordo co artigo 32 da Lei 8/1995 do Patrinidhio^Cultural^cte'íoáiflfcíS^

informe favorable da Consellería de Cultura e Turismo. r • ¡r
x1'

¿s Ma; .j fariñas Busto

2. Os bens aparecen gratados e numerados nos planos de ordenación.

Art.V-191. Patrimonio cultural. Regulación xeral.

Os bens catalogados polo PXOM, réxense pola normativa seguinte:

• Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

• Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

• Lei 3/1996, do 10 de maio, de Protección dos Camiños de Santiago, que 

regula o Camiño de Santiago - Vía da Prata (A Consellería de Cultura 

delimitará de forma oficial a traza histórica do Camiño e os seus 

territorios históricos incorporaranse ao catálogo).

• Os xacementos arqueolóxicos están suxeitos á ordenanza 12 de Solo 

Rústico de Especial Protección Patrimonial, e xunto con ela, á 

lexislación vixente na actualidade. No caso do Xacemento do Castro de 

San Millao, as disposicións son as mesmas cas do resto dos 

xacementos arqueolóxicos catalogados mentres a Consellería de 

Cultura non dea rematado a súa declaración como B.I.C.

• Os hórreos e cabazos regúlanse polo Decreto 449/73, de 23 de febreiro, 

polo que se colocan baixo a protección do Estado os hórreos ou 

cabazos antigos existentes en Galicia e Asturias.

• Decreto 561/1963, do 14 de marzal, sobre protección dos escudos, 

emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas 

similares de interese histórico-artístico, regula ditos elementos.

• Os castelos quedan ao disposto no Decreto do 22 de abril de 1949 

sobre os Castelos Españois.

• Decreto 232/2008 do 2 de outubro, do Inventario Xeral do Patrimonio

Cultural de Galicia. ;

• Decreto 134/1998, de 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria,

modificado parcialmente polo Decreto 3/1999 le xaneiro. 
^ . /
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plan Xeral de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concello de Cuaíedro
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O resto dos bens incluidos no catálogo do Pl^nXerat deberán referirse
ao especificado na súa ficha respectiva ^is^¡s|Jb2ic!íáhís dM3l9o(mativa

seguinte que determinará o seu gr4do dé' respeto entre prQt^^ni¡C3 h 
integral, estrutural, e ambiental. : o} /-

Os elementos patrimoniais da arquitfecturajj^pular/ftótalogadps^^rán 

ao establecido ñas disposicións da Normativa seguinte e na ficha 

conxunta que se incorpora no documento do Catálogo, onde se 

especifica e exemplifica a identidade de cada elemento e o seu grado 

de respecto entre protección integral, estrutural, e ambiental.

Art.VI-192. Niveis de protección.
1. Establécense tres niveis de protección dos bens que permiten unha serie de 

actuacións en función das características do elemento protexido:

• Nivel I: Protección integral.

• Nivel II: Protección estrutural.

• Nivel III: Protección ambiental.

2. Protección do contorno dos bens protexidos.

Os edificios, conxuntos e elementos catalóganse polo seu interese histórico, artístico, 

arquitectónico, urbanístico e ambiental, e a protección ten por intención a súa 

conservación, rehabilitación e posta en valor, regulando a realización de determinadas 

obras en función das características do obxecto protexido.

Do mesmo modo, aqueloutros que sen estar incluidos no catálogo posúan os valores 

propios dos anteriormente enumerados e estean construidos con elementos 

catalogados, serán obxecto de protección sobre eses mesmos elementos.

Tanto os elementos protexidos na súa totalidade como sobre algunha das súas partes 

ateranse á ordenación específica da zona onde se sitúan, a lexislación do Patrimonio 

que sexa de aplicación e as determinacións específicas que seguen e que se articulan 

segundo dito catálogo en protección integral, estrutural, e ambiental.



Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concello cíe Cuaíedro xurn
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Dependendo dos elementos catalogados, o contorné!&J^í^rotác¿a¿.s1tuaraae 

dos seguintes ámbitos: /?■ Axeíti do . ' ■

dentro

jrt Urbanística l¡

Para elementos etnográficos (crijdeiros, pátos de j&ni.nsas, fontes, 

pontes, lavadoiros, tornos, muíños, e^éteraAsituadc^en un

círculo de 50 metros de radio co centro no propio elemento. En solo 

urbano ou de núcleo, o contorno de protección estará formado pola 

parcela no que estea localizado o ben. Neste ámbito procurarase que a 

harmonización do conxunto non provoque o seu deterioro nin impida a 

contemplación do elemento.

Para elementos ou conxuntos de arquitectura relixiosa, civil..., situados 

en solo rústico, será un círculo de radio 100 metros con centro no propio 

edificio. En solo urbano ou de núcleo, o contorno de protección estará 

formado polas parcelas contiguas aos mesmos, ñas que deberá 

estudarse a harmonización co ben catalogado, tendo como exemplo as 

marcadas na delimitación no plano da propia ficha. Así as novas 

construcións e a modificación das existentes responderán no seu 

deseño e composición co respectuosamente ás características 

dominantes do ambiente no que vaian a emprazarse, de acordo co 

disposto no artigo 104 da LOUGA. Co tal fin coidarase especialmente a 

harmonización, tratada sempre dunha en unha unidade, co tamaño e a 

forma do volume construido, coa composición, o ritmo, as cores, e a 

sinxeleza máxima da composición e os detalles construtivos. Estes son, 

dos elementos fundamentáis e constantes da construción no medio 

rural, os mais adecuados neste momento para dita harmonización.

Calquera obra ou intervención nun ben catalogado ou no seu contorno de protección 

precisará do informe previo (perceptivo e vinculante) da Consellería de Cultura e 

Turismo respecto ás condicións físicas que sexan requiridas para preservar o 

elemento e o seu contorno, e para garantir a harmonización coas características do 

ben protexido. • . ....

;i.!0 a
Do mesmo xeito, a tramitación do planeamentó ^spÓGiátadidípíiaalq^ecaiüOOtrDonxinal 
planeamento de desenvolvemento do Plan que afecté áoS bériS'Gatalogados^ou aos

"7T3
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seus ámbitos de protección requirirá do informe previéíJ(fré$^epnv& ¡eÁ/íhctiTántej) da 

Consellería de Cultura e Turismo. /" ■' '1 nn sunv.- MrUrbanística ua3Í¿¿ CÍO SOí •

3. Tipos de obras permitidas nos edificios catalogados'^ J/ Man,., fariñas Busto 

Con carácter xeral, as obras que se permitan nos edificios catalogados e nos seus 

contornos pularán pola súa conservación e posta en valor, quedando o seu uso 

subordinado á non posta en perigo dos valores a protexer.

Establécense os seguintes tipos ou categorías de obras:

Conservación: Aquelas encaminadas a cumprir coas obrigas da propiedade no 

que se refire ás condicións de ornato e hixiene da edificación. Estas obras non 

poderán afectar ás características formáis do elemento, nin ocasionar 

alteracións ou substitucións de calquera dos elementos estruturais ou de 

deseño.

Restauración: Aquelas obras destinadas a unha conservación na que se 

pretende a reparación dos elementos do ben, estruturais ou non, e reproducir 

as condicións orixinais, sen adición de elementos de novo deseño. Cando 

implique a substitución inevitable dalgún elemento a reposición será o mais fiel 

posible ás condicións orixinais.

Consolidación: Aquelas obras encamiñadas a adecuar e mellorar as condicións 

de habitabilidade, e que implican unha redefinición da organización espacial 

pero conservando as características estruturais, de composición e de 

envolvente exterior do elemento, isto é, fachadas e cubería.

Reestruturación: Aquelas destinadas a renovación do elemento, incluso dos 

elementos estruturais e do tipo de estrutura, podendo incluso chegar á 

demolición destes elementos e o baleirado do edificio conservando fachadas, 

exteriores e interiores, patios, así coma liña e tipo de cubería

Adición de plantas: Aquelas obras destinadas a aumentar o número de plantas ,V, .• ".'--v:- J Li.... i,1.-; U U i l.'-.r1 i¡.íí l.Jtj
dun edificio, maniendo ou non a tipoloxía estrtiSií^xas condicións e

c _ _ _ _ dó 2 oía
■ O +
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características especificaranse no grado de protgccicjn corresponcTéri'fe. 
neste caso considérase a cubería do edificio cdirío non protegida

Só
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4. Nivel I: Protección integral. ^ Mu •. Busto

É de aplicación aos bens de interese histórico, artístico, cultural ou etnográfico, con 

notables cualidades arquitectónicas ou singulares de grande valor e rareza, que 

aconsellen a súa conservación total, tanto interior coma exterior, respecto ao seu 

estado orixinal.

Estes bens deberán manter a súa integridade respectando as súas características 

singulares e procurando a súa recuperación funcional e monumental a través de 

tódolos medios técnicos dispoñibles.

O Nivel I de Protección Integral abrangue os Bens de Interese Cultural e os elementos 

relixiosos, polo que incluirase neste nivel os cruceiros e petos de ánimas.

a) Ámbito e alcance da protección.

Distinguirase os seguintes casos en función da natureza do obxecto protexido:

a.1. Edificios en solitario: Cando un edificio ou elemento aparecese 

protexido e no catálogo figure exclusivamente como tal, a protección 

estenderase á parcela enteira onde se localice, e esta manterá a súa 

integridade sen fragmentarse en novas parcelas, e comprende aos 

edificios protexidos tanto en solo rústico como urbano e de núcleo rural, 

agás que exista autorización previa da Consellería de Cultura.

No caso de edificios ou conxuntos situados no medio rural con parcelas 

de grande extensión, a condición anterior queda restrinxida a un área 

mínima definida por una liña homotética trazada a 50 metros da
r ■.............................

edificación ou grupo de edificacións que integren o u elemento a 

protexer (por exemplo, cápelas co seus adros, etcétera). .
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No caso posible de novas edificacións na^. j/i^bdi^c^ns^do^ljj^n 

rexeranse polo punto 4 deste artigo e o 104 úa LOUGA. ______

s,

•, AÓ¡a ÍÍU SüiV ión Urbanística !i

a.2. Edificios ou conxuntos con espazos vinculados: Canelo o que se
, , ... x v. s . Mz/.ü jV;aríñas Busto

protexe sexa unha umdade composta por un edificio ou varios e un ou

mais espazos libres vinculados, sen os cales o ben perderá o seu

senso, calquera obra nova de construción o urbanización que modifique

os elementos que compoñen eses espazos, será obxecto de licenza e

prohibirase calquera segregación do ámbito protexido.

Por exclusión, estes espazos libres son os que non ocupa a edificación 

do total da unidade protexida, e o mais característico é o adro das 

cápelas e as Igrexas cas súas terrazas, incluíndo elementos como os 

muros, escaleiras e arborado. Outro elemento recorrente nos adros das 

igrexas son os muros traseiros das edificacións que compoñen e 

pechan. Rexeranse tamén polo punto 4 deste artigo e o 104 da LOUGA.

A protección afecta tamén á arboredo, tanto da parcela como ñas 

inmediacións do conxunto protexido. Nesta zona, as novas edificacións 

que se vaian a situar estarase ao establecido no artigo 104 da LOUGA.

a.3. Elementos: Cando o ben a protexer non sexa un edificio, a 

protección afectará ademáis ao contorno necesario para manter o 

significado do mesmo, e permitir a súa contemplación e libre acceso. 

Este contorno será como mínimo de 3 metros arredor do perímetro do 

elemento. Non se poderán levantar nel novas edificacións nín permitir 

usos distintos dos actuáis, salvo o uso de espazo libre público.

b) Obras permitidas e prohibidas.

As obras permitidas serán as tendentes á conservación e posta en valor da 

edificación, conxunto ou elemento catalogado, dotándoos excepcionalmente do uso ou 

usos que, sendo compatibles coas súas características a. condicións orixinais,

garantan mellor a súa permanencia.
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Deste xeito, permítense as obras cuxo fin sexa a^qn^f rv^i^n^’^es^OÜ^ciión, é dicir, 
as obras de conservación, restauración e r^oaperaclón, quedando expr^amen^e 

prohibidas todas as demais.

Fian Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Concedo de Cualedro

V _ / Mo ■■ ■ ' ‘ C’" Busto

Tamén prohíbense as obras de corta ou poda non curativa de especies arbóreas 

autóctonas ou non, que formen parte relevante da composición, do sistema produtivo 

da tradición ou da simple xardinería do área ou contorno inmediato do ben catalogado. 

Exceptúase esta norma cando a árbore ou as súas partes supoñan perigo para a 

integridade do ben.

c) Seguimento das obras.

O Concello exercerá en todo momento labores de control e seguimento das obras que 

se realicen nos bens culturáis catalogados baixo protección integral para comprobar a 

adecuación destas obras ao proxecto de obra aprobado polos organismos 

competentes, tanto municipais coma autonómicos.

d) Documentación para a solicitude da licenza.

A solicitude de licenza de restauración e conservación, consolidación e recuperación, 

ademáis dos documentos que esixen as ordenanzas municipais, deberá de presentar 

a documentación seguinte:

• Descrición do marco referencial de orixe e historial do edificio: 

propiedade que ordenou a súa construción, autores de proxecto 

e obra, uso orixinal, variacións de uso e propiedade, etcétera.

• Evolución do edificio e do contorno inmediato que poidan 

xustificar as solucións adoptadas.

• Levantamento a escala 1/100 do edificio completo (plantas, 

alzados exteriores e interiores, seccións, etcétera) na súa 

situación actual e das edificacións auxiliares e complementarias 

así como dos detalles característicos ampliados de escala.

• Levantamento da parcela onde se enclava, á escala non menor 

de 1/500 indicando a situación relativa dos edificios principal e
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auxiliares e os elementas topográficos- ’de ¡r> 
especificando os cultivos, arboredo, xárdinería,«tcétéra. 

Descrición fotográfica do édificio^3 moMaxe 'dá¥s á&Rféións 

adoptadas tanto das propias edificacións como da xardinería, 

etcétera; para permitir valorar o impacto que producirán as obras 

previstas sobre o ben protexido e o seu contorno.

Memoria xustificativa da necesidade e oportunidade da obra a 

realizar, así como dos efectos sobre a mellora dos usos actuáis 

e sobre os propios elementos protexidos.

Para os edificios protexidos no medio rural, calquera tipo de solicitude de licenza que 

afecte a á área definida por unha liña homotética a 100 metros de distancia dos muros 

exteriores do ben protexido, ademáis dos documentos esixidos ñas Normas de 

aplicación,deberá de presentar a documentación seguinte:

• Plano de situación en relación ao edificio a protexer.

• Descrición da incidencia posible e real da obra ou actividade da 

que se solicita licenza no contorno do ben así como memoria 

xustificativa da non alteración das condicións ambientáis, 

paisaxísticas e patrimoniais do mesmo (no caso de edificacións 

incluirá relación detallada da solución formal adoptada e dos 

materiais a empregar).

Sempre é requisito primordial adxuntar o Informe Técnico Municipal da 

adecuación da obra á clasificación urbanística na solicitude de Informe previo á 

Consellería de Cultura.

5. Nivel II: Protección estrutural.
É de aplicación aos bens nos que interese conservar integramente a súa fachada, 

patios interiores, elementos estruturais e tipoióxicos básicos, e distribución de 

espazos.

A súa estrutura deberá conservarse por medio de tr^áhWftes^sB 

garantan o mantemento das súas condicións volumétrij^f tipqióxicás%

w
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sen prexuízo de que se realicen obras de adaptación ©mellara qu®$exarv compatroles
eos usos autorizados con base na súa estrutura e función. j (* J

\ / mC Busto

a) Ámbito e alcance da protección.

Distinguirase os seguintes casos en función da natureza do obxecto protexido:

a.1. Edificios en solitario: Cando un edificio ou elemento aparecese 

protexido e no catálogo figure exclusivamente como tal, a protección 

estenderase á parcela enteira onde se localice.

a.2. Edificios ou conxuntos con espazos vinculados: Cando o que se 

protexe sexa unha unidade composta por un edificio ou varios e un ou 

mais espazos libres vinculados, e forman unha unidade ou conxunto, 

quedará excluida calquera división do ámbito protexido con un diferente 

destino do existente.

Queda expresamente prohibida a corta de arboredo que pola súa idade 

ou situación formen parte do ámbito.

a.3. Elementos: Cando o ben a protexer non sexa un edificio, a 

protección afectará á totalidade do ben de maneira que se garanta o 

mantemento do seu significado así coma a súa accesibilidade.

b) Obras permitidas e prohibidas.

As obras sobre estes elementos permitidas serán as tendentes a súa conservación, 

mellorando as súas condicións de habitabilidade ou uso, mantendo a configuración 

estrutural, a envolvente exterior e os seus elementos significativos.

Permítense así as obras de conservación, restauración eacondieianamentoi é ditlrjás.í!l?
0 (\i | ( ^ J ‘ 1 ■. " ,,, .. ------------ ^

obras de conservación, restauración, recuperación. e consolidación, .queftáhdó Mliv
~ , i* n o ¡ I ■■ 111 e

expresamente prohibidas todas as demais. , 'GGí 'íü 1 h1' '-1'

c) Seguimento das obras.

rra... ..... ....

de ¡(i.
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O Concello exercerá en todo momento labores de cqntrol e s^guimento das obras que 
se realicen nos bens culturáis catalogados baixo protébciórTestruturaí para comprobar 

a adecuación destas obras ao proxecto de obra aprobado polos organismos 

competentes, tanto municipais coma autonómicos.

d) Documentación para a solicitude da licenza.

Ademáis dos documentos que esixen as ordenanzas municipais, para solicitar licenza 

deberase presentar a documentación seguinte:

• Descrición do marco referencial de orixe e historial do edificio: 

propiedade que ordenou a súa construción, autores de proxecto 

e obra, uso orixinal, variacións de uso e propiedade, etcétera.

• Evolución do edificio e do contorno inmediato que poidan 

xustificar as solucións adoptadas.

• Levantamento a escala 1/100 do edificio completo (plantas, 

alzados exteriores e interiores, seccións, etcétera) na súa 

situación actual e das edificacións auxiliares e complementarias 

asi como dos detalles característicos ampliados de escala.

• Levantamento da parcela onde se enclava, á escala non menor 

de 1/500 indicando a situación relativa dos edificios principal e 

auxiliares e os elementos topográficos de interese, e 

especificando os cultivos, arboredo, xardinería, etcétera.

• Descrición fotográfica do edificio e do seu contorno.

• Memoria xustificativa da oportunidade da obra a realizar, así 

como dos efectos sobre a mellora dos usos actuáis e sobre os 

propios elementos protexidos.

• Proxecto detallado das obras a realizar, especificando con 

claridade as zonas e elementos afectados.

Para os edificios protexidos no medio rural, calquera tipo de solicitude de licenza que 

afecte a á área definida por unha liña homotética a 100 metros de distancia dos murós 

exteriores do ben protexido, ademáis dos documentos esixidos ñas Normas de

aplicación,deberá de presentar a documentación seguinte: ¡ t

• Plano de situación en relación ao edificio a
.............."t .. *r>CUli.ÜüYL,
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• Descrición da incidencia posible e real da obra op actjvi^ade da

que se solicita licenza no contorno dg ben ast como memoria
M: -Aliñas Busto

xustificativa da non alteración das condicións ambientáis, 

paisaxísticas e patrimoniais do mesmo (no caso de edificacións 

incluirá relación detallada da solución formal adoptada e dos 

materiais a empregar).

Sempre é requisito primordial adxuntar o Informe Técnico Municipal da adecuación da 

obra á clasificación urbanística na solicitude de Informe previo á Conseliería de 

Cultura.

6. Nivel III: Protección ambiental.
a) Ámbito e alcance da protección.

É de aplicación aos bens que, sen ter por si mesmos un valor destacado, son pezas 

que colaboran a configurar un espazo ou ambiente rural ou urbano característico, e 

deben ser preservados polos seus aportes ambientáis, estéticos e históricos.

Estes bens admiten intervencións naqueles aspectos susceptibles de mellora que non 

contradigan o obxectivo da súa catalogación.

b) Obras permitidas e prohibidas.

Son as que terán por obxecto a adecuación destes bens aos usos e costumes actuáis, 

sen perda dos valores ambientáis e tipolóxicos que posúan.

Deste xeito, permítense as obras de conservación, restauración, acondicionamento e 

reestruturación, é dicir, as obras de conservación, restauración, recuperación, 

consolidación e reestruturación.

En determinadas circunstancias, permitirase as obras de ampliación.

Cando se pretenda unha reestruturación ou unha ampliación de planta, se fora posible, 

o Concello esixirá a presentación da documentación complementaria que garante que

as obras proxectadas non afecten ó carácter tradiciorial do ben nin o seu entorno.
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Explicitamente quedarán prohibidos os derrubes .parciaib ou.iotaia-que-naíe^t^i^n

envolvente do edificio ou a modificación dos ocoá, incluso a apertura; dé «afros novos, 
ou todos aqueles cambios na envolvente que modifiquen a^omposjeión,x?jal-e(Jsf0

c) Seguimento das obras.

O Concello exercerá en todo momento labores de control e seguimento das obras que 

se realicen nos bens culturáis catalogados baixo protección ambiental para comprobar 

a adecuación destas obras ao proxecto de obra aprobado polos organismos 

competentes, tanto municipais coma autonómicos.

d) Documentación para a solicitude da licenza.

Ademáis dos documentos que esixen as ordenanzas municipais, para solicitar licenza 

de calquera tipo de obra deberase presentar a documentación seguinte:

• Relación detallada das obras especificando as zonas e 

elementos afectados.

• Alzado fotográfico do tramo de rúa ou ámbito onde s e sitúa o 

ben.

Ñas licencias para obras de reestruturación ou adición de planta, ademáis do anterior 

deberase presentar:

• Descrición fotográfica pormenorizada do estado actual do ben e 

os seus elementos mais característicos.

• Memoria xustificativa da oportunidade e conveniencia da obra a 

realizar.

Sempre é requisito primordial adxuntar o Informe Técnico Municipal da adecuación da 

obra á clasificación urbanística na solicitude de Informe previo á Consellería de 

Cultura. t 2$

Art.V-193. Cruceiros e outros elementos construidos de interese i

A súa protección afecta aos elementos que se catalogan nests 

contorno que garanta o mantemento da súa significación cultural e históp rfno

o libre acceso e contemplación. Este contorno será o definido individual^ Sitíente 

para cada elemento e gratado nos planos de ordenación. No contorno non se poderán
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levantar novas edificacións nin permitir usos distidtófc&los 

salvo o de espazo libre público.
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O traslado do elemento a outro emprazament<^tentro¿do Tefvm Múhfcip&^rfón se 

considera axeitado, pero de facerse requirirá autorización previa da Consellería de 

Cultura e Turismo. Expresamente prohíbese o traslado cando signifique a privatización 

dun elemento de uso público ou implique restrición do seu uso ou contemplación. En 

calquera caso estarase ao disposto pola lexislación vixente, en relación aos hórreos ou 

cabazos (D. 449 de 22.2.1973), aos cruceiros e petos de ánimas (D. 571 de 

14.3.1963) e aos escudos, emblemas, pedras heráldicas, selos de xustiza, cruces de 

termo e similares (D. de 14.3.63).

Obras permitidas.

Con carácter xeral autorizaranse exclusivamente as obras de restauración total ou 

parcial e as de conservación.

Para a solicitude de licenza de ditas obras acompañarase aquela da documentación 

esixida por estas Normas para os edificios obxecto de protección integral, que sexa de 

aplicación ás especiáis características do elemento de que se trate.

Art. V-194. Camiño de Santiago. Vía da Prata
1. Alcance de protección.

O presente articulado ten por obxecto establecer o ámbito de protección do tramo do 

Camiño de Santiago (Vía da Prata) que atravesa o territorio municipal, así como os 

criterios xerais de protección e intervención no propio ben e no seu ámbito de

protección 2» yJtíb

O ámbito de protección do Camiño de Santiago - Vía da Práta inclúe a pro 

do Camiño (cuxa traza histórica será delimitada de forma oficjal poli 

Cultura e Turismo) e as construcións tradicionais e o fwcelario coli 
conforman a súa morfoloxía, as súas características e a súa pai^axe.

Así, o ámbito de protección estará integrado polas construcións tradicionais (fontes, 

valos, pórtelos, peches, etcétera), os espazos libres (públicos e privados), o arborado
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2. Criterios de protección e intervención.

Como norma xeral non se variará a traza e a sección do Camiño, maniendo e 

valorando as características da paisaxe preexistente.

En tanto que non se aprobé o Plan Especial de Protección e Promoción previsto na Lei 

3/1996, e de acordo co disposto na súa disposición transitoria, ñas zonas laterais de 

protección e ñas de protección do entorno non se permitirán novas aliñacións, 

aumentos de edificabilidade, parcelacións nin agregacións.

Calquera tipo de obra, total ou parcial, deberá, previamente ao outorgamento da 

licenza, ser informada (cun informe de carácter vinculante) de forma perceptiva polo 

organismo competente da Consellería de Cultura e Turismo.

No caso de que o réxime do solo afectado pola protección do Camiño e o seu ámbito, 

e as ordenanzas que lie sexan aplicables permitan a construción dunha edificación, 

esta arredarase das marxes do Camiño.

Os proxectos de urbanización, os plans sectoriais, os plans parciais, e calquera outra 

figura de planeamento deberá obter o informe favorable (perceptivo e vinculante) polo 

organismo competente da Consellería de Cultura e Turismo.

3. Núcleos afectados polo ámbito do Camiño de Santiago - Vía da Prata: 

Rebordondo, Pena Verde e As Estibadas.

4. Condicións especiáis para os núcleos do Camiño de Santiago j jo 
Seralles de aplicación o disposto na Lei 3/1996 de Protecc^ dos Cami 

Santiago e na Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia.
Un

Así, establécese a obriga de preservar os valores tradicionais, parcelameñto, peches, 

arborado, fontes e elementos da auga, camiños, aliñacións, volumes, alturas, formas

tP
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Pían Xeral de Ordenación Municipal de Cuaiedro 
Concello de Cuaiedro
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Calquera obra a realizar no ámbito protexido do Cariño ao/éeu p^á pp^jjLgiJefas 

deberá obter o informe favorable (perceptivo e vinculante) do organismo competente 

da Consellería de Cultura e Turismo.

Art. V-195. Camiños Reais e Camiños Tradicionais.

Se protexerá o trazado e sección dos camiños reais e camiños tradicionais que polas 

súas características ambientáis, culturáis e etnográficas teñen algún tipo de protección 

segundo o disposto no Catálogo de Patrimonio.

Estes camiños son:

• Camiño tradicional entre Guimarei e Reordondo por A Venda.

• Camiño tradicional entre Pena Verde e Viladerrei ata o límite municipal 

por As Corvaceiras

• Camiño Real de Montalegre - Vilar de Perdizes - A Xironda - Lucenza

• Camiño do Pumar que delimita a aldea de Lucenza e a súa Agrá, no 

borde sur da aldea.

• Os camiños incluidos nos ámbitos de elementos naturais e paisaxísticos 

catalogados.

O ámbito de protección destes camiños estará integrado polas construcións 

tradicionais, os espazos libres (públicos e privados), o arborado e o parcelario que 

existe e caracteriza ámbolos lados do seu trazado.

No caso de que o réxime do solo afectado pola protección do camiño e do seu ámbito, 

así como as ordenanzas que lie sexan aplicables, permitan a construción dunha 

edificación, esta deberá arredarse das marxes do camiño. Non se variará a traza e a
r -n m ifjiirfinse)

sección do camino, intentado manter e valorar as características da paisaxe —..—"
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Conceüo de Cualedro
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licenza, deberán ser informados polo órgano competente áa Conseltería de Cultura e

Turismo, que emitirá un informe preceptivo e vinculante.. M:: ¡ Busto

Art. V-196. Coordinación de actuacións

1. As administracións competentes en materia de protección de bens culturáis e o 

Concello coordinarán as súas competencias respectivas para o mellor 

desenvolvemento das determinacións deste Plan Xeral.

2. A este fin as zonas de respecto que se determinen procurarán ter en conta a 

ordenación contida no Plan Xeral. Así mesmo procurarase que os graos de protección 

esixibles por declaracións de Bens de Interese Cultural sexan coherentes coas 

determinacións do Plan.

3. As administracións competentes en materia de protección de bens culturáis e de 

espazos naturais protexidos polo Plan, velarán pola observancia das determinacións 

contidas neste e asesorarán ao Concello para a súa mellor aplicación.

4. De acordo ao disposto no artigo 68 da LOUGA, poderán redactarse Plans Especiáis 

para o mellor cumprimento destas determinacións.

Art.V-197. Patrimonio arqueolóxico.

Enténdese por patrimonio arqueolóxico o conxunto de bens, mobles e inmobles, de 

carácter histórico que son susceptibles de ser estudados cunha metodoloxía 

arqueolóxica; isto é aplicable aos elementos que se atopan na superficie, no subsolo 

ou baixo a auga, fosen u non extraídos. De igual marfeírai forman parte do patrimonio 

arqueolóxico os elementos xeolóxicos e paleontolóxicós relacionados coa historia 

humana, as súas orixes, os seus antecedentes e o seú desenvolvemento.

...

a) Ámbito de aplicación. .

Esta protección comprenderá as zonas que se catalogan ne
cheguen a catalogar por constar a presenza de depósitos arqueolóxici 

. , . D ? : ! C
existan razons que permiten supoñer a existencia de restos soterrados o
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Concello de Cualedro
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carácter xeral estarase ao establecido no Título III dd? de5a8/l2já5?l<jo'. Fíaflíínonio

Cultural de Galicia.
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A protección do patrimonio arqueolóxico estará ao dispqsto ne^a Norpativa,..asíqqfB% 

a Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia e o Decreto 199/97 para a protección, 

conservación, posta en valor, difusión e fomento do patrimonio cultural de Galicia, a 

súa investigación e transmisión ás xeracións futuras.

A administración competente en protección de patrimonio poderá solicitar nun ben e 

no seu contorno a realización dunha actuación arqueolóxica previa ou simultánea a 

calquera tipo de obra, de xeito que se garante a protección de posibles restos 

arqueolóxicos que puideran aparecer.

b) Grados de protección.

Unha vez estudado o patrimonio arqueolóxico do termo municipal, atendendo ás 

características arqueolóxicas e patrimoniais e o solo no que se atopan, defínese unha 

única Ordenanza de Protección do Patrimonio Cultural.

Os grados de protección definidos son:

b.1. Grado I: Corresponde os xacementos con categoría de declarados 

ou incoados Bens de Interese Cultural. Distínguese os seguintes niveis 

de protección:
i) Área de protección integral.

ii) Entorno de B.I.C.

b.2. Grado II: Corresponde os xacementos inventariados e os seus 

entornos, que posúan un bo estado de conservación, así coma as zonas 

onde se localizan restos arqueolóxicos ou zonas susceptibles de 

albérgalos, e algúns entornos de certos elementos patrimoniais 

catalogados. Distínguese os seguintes niveis de protección:
i) Área de protección integral.

ii) Área de respecto, 

lii) Área de cautela.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro XI;
Concello de Cualedro p-.-yf'-' , -
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c) Normas xerais.
O Catálogo recollido nestas Normas terá carácter^Sher 

incorporación de novos bens arqueolóxicos descabellos pt 

investigación. v _

Ir azar ou por traballos de
M''1: v.sriñas Busto

A estes bens aplicaráselles a ordenanza específica de protección atendendo á 

clasificación do solo no que se localizan, definindo e delimitando os seus niveis e 

áreas de protección.

A numeración é a correspondente o código establecido pola Xunta de Galicia.

Os niveis e áreas de protección dos elementos incluidos no catálogo defínense tendo 

en conta a adscrición cultural e tipolóxica, o entorno, o estado de conservación e a 

clasificación do solo; e serven de base para establecer as ordenanzas específicas de 

protección de patrimonio cultural.

Nos xacementos e elementos arqueolóxicos identificados puntualmente, enténdese de 

forma xeral que o ámbito de protección integral esténdese nun radio de 25 metros do 

mesmo.

d) Grado I.

Corresponde os xacementos con categoría de declarados ou incoados Bens de 

Interese Cultural. É a máxima figura de protección establecida na lexislación vixente.

Toda solicitude de licenza na súa área de Protección Integral e Entorno necesita a 

autorización preceptiva da Consellería de Cultura e Turismo.

Distínguese os seguintes niveis de protección: 
i) Área de protección integral.

Ámbito. .

O límite ven definido polos terreos comprendidos dentro do perímetro mais 

externo do Ben e o seu entorno mais inmediato.

rx,,.
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Plan Xeraí de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concedo de Cuaiedro

Clasificación do solo.

En solo rústico, estes ámbitos clasifícaos'

Protección de Patrimonio Cultural (SREPPC). " ^usto

Usos.
Permítense actuacións encamiñadas a conservación, protección, 

consolidación, investigación e posta en valor, coa autorización preceptiva da 

Consellería de Cultura e Turismo.

Permitiranse os usos agropecuarios tradicionais sempre que non alteren o 

substrato arqueolóxico.

Non se permitirán construcións, tendidos e instalacións aéreas ou 

subterráneas, escavacións, recheos e movementos de térra nin plantación ou 

arranque de arbores, cultivos que requiran labores profundas e apertura de 

pozos e minas.

Tramitación.

Toda solicitude de licenza necesitará a autorización preceptiva da Consellería 

de Cultura e Turismo.

Condicións da edificación.

Non se permiten construcións de nova planta.

ii) Entorno de B.I.C.
Ámbito.

Definido polo entorno adaptado o redor do perímetro mais externo da Área de 

Protección Integral.

Clasificación do solo.

En solo rústico, estes ámbitos clasifícanse coma Solo Rústico de Especial 

Protección de Patrimonio Cultural (SREPPC).

/
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro 
Concello de Cualedro
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A Administración competente poderá condicionar a concesión cfalicenza’aífto 

cumprimento da cautela arqueolóxica establecida e das normas xerais deste 

artigo.

Tramitación.

Toda solicitude de licenza deberá ter a autorización preceptiva da Consellería 

de Cultura e Turismo.

e) Grado II.

Distínguese tres niveis de protección: 
i) Área de protección integral.

Ámbito.

O límite ven definido polos férreos comprendidos dentro do perímetro mais 

externo do Ben e o seu entorno mais inmediato.

Clasificación do solo.

En solo rústico, estes ámbitos clasifícanse coma Solo Rústico de Especial 

Protección de Patrimonio Cultural (SREPPC).

Usos.

Permítense actuacións encamiñadas a conservación, protección, 

consolidación, investigación e posta en valor, coa autorización preceptiva da 

Consellería de Cultura e Turismo.

Permitiranse os usos agropecuarios tradicionais sempre que non alteren o 

substrato arqueolóxico.

[a

Non se permitirán construcións, tendidos e instaiacións aéreas ou 

subterráneas, escavacións, recríeos e movementos de térra nin plantación ou
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Concello de Cualedro
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Condicións especiáis de uso.

Para as edificacións localizadas nestas áreas poderase permitir, de forma 

puntual, obras de mellora ñas infraestruturas de servizo (abastecemento de 

auga, saneamento, alumado, etcétera) sempre coa autorización preceptiva da 

Consellería de Cultura e Turismo.

Deberán utilizarse os medios técnicos adecuados de cara a non afectar o 

xacemento arqueolóxico.

Tramitación.

Toda solicitude de licenza deberá ter a autorización preceptiva da Consellería 

de Cultura e Turismo.

Toda solicitude de licenza neste ámbito deberá ir acompañada dun proxecto de 

intervención arqueolóxica previa na superficie afectada polo proxecto 

construtivo.

Condicións da edificación.

Non se permiten construcións de nova planta.

ii) Área de Respecto. 

Ámbito.

Definido polo entorno adaptado ao redor do perímetro mais externo da Área de 

Protección Integral, por seren unha zona onde existen indicios ou referonciapu¡rensüj 
da localización de obxectos e materiais arpUéolóxicos ou por formar parte do Qiie a 
ámbito de protección dun elemento arquitectóñlóo Ou etnopr^fiwlnvi?ntóííi^i^l^inii C,Uu 

do seu entorno. ■ ¿c 20/P-



Pían Xeraí de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concello de Cuaíedro
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Condicións de edificabilidade.

Mentres non se prexudique o entorno do xacemento admitiranse edificación de 

nova planta segundo o establecido no tipo de solo no que se atopa.

A Consellería de Cultura e Turismo determinará a súa viabilidade e as 

condicións e medidas protectoras adecuadas, podendo condicionar os 

proxectos na súa integridade.

A concesión da licenza e execución de calquera proxecto queda condicionada 

ao resultado da actuación arqueolóxica a realizar na zona obxecto do proxecto.

Tramitación.

Toda solicitude de licenza necesitará a autorización preceptiva da Consellería 

de Cultura e Turismo.

Toda solicitude de licenza neste ámbito deberá ir acompañada dun proxecto de 

control arqueolóxico da actividade solicitada.

iii) Área de Cautela.

Ámbito.

Pertence a este nivel de protección as zonas onde hai indicios ou referencias 

importantes sobre a localización de elementos integrantes do patrimonio 

arqueolóxico e que podan ser obxecto de desenvolvemento urbanístico.

Usos e condicións de edificabilidade.

Mentres non se prexudique o entorno do xacemento admitiranse edificación de ',
■ . ' , , ': Ü ' J \ i / ’■ • 1 - ■ ’

nova planta segundo o establecido no tipo de solo no que se atopa. ....
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Plan Xeraí de Ordenación Municipal de Cuaíedro
Concelio de Cuaíedro
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proxectos na súa integridade. ■
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A concesión da licenza e execución de calquera proxecto queda condicionada 

ao resultado da actuación arqueolóxica a realizar na zona obxecto do proxecto.

Tramitación.

Toda solicitude de licenza deberá contar coa autorización preceptiva da 

Consellería de Cultura e Turismo.

lo
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
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Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cualedro
Concello de Cualedro
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Localización Código Denominación Pa^óS'uiS^ *p¿nSj^nUrba

0101ARQCON07 Casa príoral e horta murada . Alis Sta. María' Gaíí reitoral

0101ARQVI05 Conxunto de dúas casas con curral común A, ... Atas. Sta HJória
•Mífífías Busto

0101ETNCON04 Casa e fonte manancial Atás, Sta. María Conxunto
heteroxéneo

Atás
0101ETNCR02 Cruceiro Atás. Sta. María Cruceiro

0101ETNFN03 Fontifta do Val e camiño traseíro Atás. Sta. María Fonte

0101ETNF001 Forno comunal Atás, Sta. María Forno

0101RELCON08 Conxunto da capela da Virxe da Saúde, cruceiro, fonte 
manancial e campo da festa Atás, Sta. María Conxunto

heteroxéneo

0101RELIG06 Igrexa parroquial de Santa María e o seu adro Atás, Sta. María Igrexa

As 0102ARQCON02 Conxunto de casa e cubertos arredor de curral Atás, Sta. María Conxunto
heteroxéneo

Corvaceiras 0102ETNFOQ1 Forno comunal Atás, Sta. María Forno

0103ARQCON04 Conxunto de escola vella e árbore Atás, Sta. María Conxunto
heteroxéneo

As Estibadas
01Q3ARQVI03 Conxunto de casas na rúa do Camino Atás, Sta. María Casa

0103ETNFN02 Fonte manancial Atás, Sta. María Fonte

0103ETNF001 Forno comunal Atás, Sta. María Forno

0201ARQCON09 Casa reitoral con galpón e tiorta Baldriz, S. 
Bartolomeu Casa reitoral

0201ARQVI08 Casa Baldriz, S. 
Bartolomeu Casa

0201ETNCONÜ1 Conxunto de forno comunal e fonte con pía Baldriz, S. 
Bartolomeu

Conxunto
heteroxéneo

0201ETNCON06 Conxunto de galpóns no souto comunal Baldriz, S 
Bartolomeu Edificio auxiliar

Baldriz
0201ETNCR02 Cruceiro Baldriz, S.

Bartolomeu Cruceiro

02Q1ETNFN03 Fonte con pía Baldriz, S. 
Bartolomeu Fonte

0201ETNFN04 Fonte con pía na praza da igrexa Baldriz, S. 
Bartolomeu Fonte

0201ETNFN05 Fonte con pía Baldriz, S. 
Bartolomeu Fonte

0201NATS010 Souto comunal de Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu Souto

0201RELIG07 Igrexa parroquial de San Bartolomeu e o seu adro Baldriz. S. 
Bartolomeu Igrexa

0202ARQCONQ8 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa principal Baldriz, S. 
Bartolomeu

Conxunto
heteroxéneo

0202ARQCON10 Conxunto de escola vella e casa do mestre Baldriz, S.
Bartolomeu

Conxunto
heteroxéneo

0202ARQVI09 Casa con curral Baldriz, S, 
Bartolomeu Casa

0202ETNAU05 Conxunto de galpóns e palleiras Baldriz, S. 
Bartolomeu Edificio auxiliar

As Mercedes
0202ETNFN04 Fonte da praza Baldriz. S. 

Bartolomeu Fonte

0202ETNF001 Forno comunal Baldriz, S. 
Bartolomeu Forno

0202ETNMU03 Conxunto de muiños ao longo do río Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu Muíño

0202ETNP002 Ponte sobre o río Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu Ponte

0202NATS007 Souto comunal

0202RELIG06 Igrexa de Santa María e o seu adro Baldriz, S. 
Bartolomeu Igrexa

0301ARQCON08 Conxunto de dúas casas, galpón e alpendre Carzoá, S. Roquep * : :
Conxunto ,, ..
hetércxéneo, • ‘ ¡

Carzoá
0301ARQCON09

p ir m v ■ -
Conxunto de dúas casas e tres galpórteén ringteira ~ . . Carzoá, S. Roque Conxunto .........

heteroxéneo; C

0301ARQCON10 Conxunto de casas e galpóns ao longdda rua do Paseo ■ ■ Carzoá, S Roque Cónxuñto , ..
hefért^i^iXlí^

0301ARQVI07 Casa con solaina _zoá, S. Roque Casa
A2éj. ..-de 20 ^
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Plan Xerai de Ordenación Municipal de Cualedro 
Concello de Cualedro
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0301ETNAUG5 Conxunto de galpóns a émbolos dous Lados/dá rúa ,
A AtÍ4 CU 3L.J

‘.Carzoá, S. Ropue
■■'LLi-júciá n Urbanís
pdifrcToauxilíar

0301ETNBE04 Poza para o regó i p /Carzoá, S. Roque . j
Bebedolro

0301ETNFN03 Fonte con pía e lavadoiro na cortiña " - Carzoá ^4? Rotj ue PffiB&BllStO
heteroxéneo

0301ETNF001 Forno comunal Carzoá, S. Roque Forno

0301ETNMU02 Muiño Carzoá, S. Roque Muiño

0301RELIG06 Igrexa parroquial de San Roque e o seu adro Carzoá, $ Roque Igrexa

0401ARQCON08 Casa con figueira Cualedro. Sta. 
María Casa

0401ARQCON11 Conxunto de casas e galpóns ao longo dunha rúa Cualedro, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0401ARQCON16 Casa do Concello

0401ARQIN14 Muiño eléctrico e edificios auxiliares Cualedro, Sta. 
María Edificio industrial

0401ARQVI09 Conxunto de casas con patín Cualedro, Sta. 
María Casa

0401ARQVI10 Conxunto de dúas casas en ringteira Cualedro, Sta. 
María Casa

0401ARQVI12 Conxunto de casas en ringleira na rúa Maior Cualedro, Sta 
María Casa

Cualedro
0401ARQVI13 Casa na estrada de Xinzo Cualedro, Sta. 

María Casa

0401ETNCON04 Fonte con pía e lavadoiro na praza da Igrexa Vella Cualedro, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0401ETNCR02 Cruceiro do Alto Cualedro, Sta. 
María Cruceiro

0401ETNCR03 Cruceiro da Alameda Cualedro, Sta. 
María Cruceiro

0401ETNFN05 Fonte manancial na estraza de Xinzo Cualedro, Sta. 
María Fonte

0401ETNFN06 Fonte do Toural Cualedro, Sta. 
María Fonte

Q401ETNFN15 A Poza Cualedro, Sta. 
María Fonte

0401ETNF001 Forno comunal Cualedro, Sta. 
María Forno

0401RELCON07 Conxunto da Igrexa Vella e o seu adro, e máls as casas e 
os galpóns anexos

Cualedro, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON19 Conxunto de casas e galpóns en ringleira e aira de rocha 
no barrio das Penedas

A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON21 Conxunto de casas, galpóns e arboredo na rúa Carreira 
Coba

A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON22 Mazá de casas, galpóns e cuberlos na rúa Maior A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON26 Casa con peto de ánimas da Vlrxe do Carme A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON27 Conxunto de casas e galpón ao longo dun curral A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON28 Conxunto de reitoral vella e galpóns A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON31 Casa reitoral con curral e pombal A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

A Xironda
0501ARQVI20 Casa con balcón A Xironda, S. 

Salvador Casa

0501ARQVI23 Casa con patín A Xironda, S. 
Salvador Casa

0501ARQVJ24 Casa na praza da Picota A Xironda, S. 
Salvador Casa

0501ARQVI25 Conxunto de casas arredor de curral aberto A Xironda, $. 
Salvador Casa

0501ARQVI29 Conxunto de casas na rúa Peto d'Ánemas A Xironda, S. 
Salvador Casa

0501ARQVI30 Casa con solaina A Xironda, S. 
Salvador Casa

0501ETNCR06 Cruceiro da Picota . A Xironda, $. 
Salvador Fonte

0501ETNFN09 Fonte con pía * A Xironda, S. 
Salvador Fonte . { y

0501ETNFN10 Fonte manancial Fonte

3
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0501ETNFN11 Fonte manancial
ÁXítátófo?'ÉJC' v“;
Salvador

cL ■ ..r:,Urb.

0501ETNFN12 Fonte manancial \ ^lironda, S, f
¿alvador /*■' Fonte

0501ETNFN13 Fonte da praza da Picota *" Xironda,
Salvador

'P^igss ¡Justo
0501ETNFN14 Fonte do Outeiro A Xironda, S. 

Salvador Fonte

0501ETNFN16 A Fonteíña A Xironda, S. 
Salvador Fonte

0501ETNF001 Forno comunal A Xironda, S. 
Salvador Forno

0501ETNLA15 Lavadolro da Aira dos Vintes A Xironda, S. 
Salvador Lavadoiro

0501ETNMU08 Muíño A Xironda, S. 
Salvador Muíño

0501ETNMU32 Muiño de Quenllos A Xironda, S. 
Salvador Muíño

0501ETNPE07 Peto de ánimas de San Francisco de Asis A Xironda, S. 
Salvador Peto de ánimas

0501ETNP002 Ponte Nova A Xironda, S 
Salvador Ponte

0501ETNP003 Ponte Veila A Xironda, S. 
Salvador Ponte

0501ETNPO04 Ponte do Madeiro A Xironda, S. 
Salvador Ponte

0501ETNPO05 Ponte na estrada vella a Lucenza A Xironda, S. 
Salvador Ponte

0501RELCA18 Capeta de San Froitoso A Xironda, S. 
Salvador Capeta

0501REUG17 Igrexa parroquial de San Salvador e o seu adro e arboredo A Xironda, S 
Salvador Igrexa

0502ARQCON07 Conxunto de casas arredor de curral con pozo A Xironda, S. 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0502ARQCON08 Conxunto de casas, galpóns e alpendres arredor de curral 
pechado

A Xironda, S, 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0502ARQCON10 Casa con curral e cuberto A Xironda, S, 
Salvador Casa

0502ARQVI09 Casa con solaina A Xironda, S. 
Salvador Casa

0502ARQVI11 Casa con soiaina A Xironda, S. 
Salvador Casa

0502ARQVI12 Conxunto de casas ao longo da rúa San Ciríaco A Xironda, S 
Salvador Casa

0502ARQVI13 Casa con solaina A Xironda, $. 
Salvador Casa

0502ETNCON04 Fonte manantial con bebedoiro e poza para o regó A Xironda, S, 
Salvador

Conxunto
heteroxéneo

0502ETNCR02 Cruce! ro A Xironda, S. 
Salvador Crucelro

0502ETNEP05 Aira de rocha A Xironda, S. 
Salvador Espazo público

0502ETNFN03 Fonte con pía A Xironda, S. 
Salvador Fonte

0502ETNF001 Forno comunal A Xironda, S. 
Salvador Forno

0502ETIMMU14 Muiño A Xironda, S. 
Salvador Muíño

0502RELCA06 Capela de San Ciríaco e o seu adro A Xironda, S. 
Salvador Capela

0601ARQCON14 Casa con curral, galpón e horta na rúa do Castelo Lucenza, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCON17 Conxunto de casas e cuberías arredor de curral pechado 
na rúa do Forno

Lucenza, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCON18 Casa e galpón con curra! pechado na rúa do Pumar Lucenza, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCON21 Conxunto de casas e galpóns ao longo dunha rúa Lucenza, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCON22 Conxunto de escola vella e casa reitoral Lucenza, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0601ARQVI15 Conxunto de dúas casas en ringleira na rúa Fabriclano 
Salgado

Lucenza, Sta. 
María Casa

0601ARQVI16 Conxunto de tres casas arredor de curral pechado ^ ^ Casa

0601ARQVI20

...

Conxunto de casas arredor de pequeña praza
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0601ETNAU19 Maza de dou$ galpóns na rúa do Pumar Lucenza, Sta.- 
, Litarle c

0601ETNCR02 Cruceiro en finca privada i sar*?-'
0601ETNCR03 Cruce! ro ^ y Lucenza, Sta.

Mari**..
Cruceiro

0601ETNCR04 Cruceiro de Santa María Lucéñiá, Sta.
María Crucelr°

0601ETNEP11 Camiño de borde da cortiña Lucenza, Sta. 
María Espazo público

0601ETNFN05 Fonte da Penela Lucenza, Sta. 
María Fonte

0601ETNFN07 Manancial de Fontedalén Lucenza, Sta. 
María Fonte

0601ETNFN08 Fonte vella do Pumar Lucenza, Sta
María Fonte

0601ETNFN09 Fonte arcada do Fumar Lucenza, Sta. 
María Fonte

0601ETNFN10 Fonte do Bebedeiro e o arboredo darredor Lucenza, Sta. 
María Fonte

0601ETNF001 Forno comunal Lucenza. Sta 
María Forno

0601ETNLA06 Lavadoiro no camiño da Pórtela Lucenza, Sta 
María Lavadoiro

0601RELCA13 Capela de Santa Marta, o seu adro e o arboredo darredor Lucenza, Sta 
María

Conxunto
heteroxéneo

0601RELCON12 Igrexa parroquial de Santa María, o seu adro, o vía-crucis 
perimetral e pequeño panteón

Lucenza, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0602ARQCON12 Casa con alpendre Lucenza, Sta. 
María Casa

0602ARQVI09 Conxunto de casas ao longo da rúa dos Vintes Lucenza, Sta 
María Casa

0602ARQVI10 Casa con patín Lucenza, Sta 
María Casa

0602ARQVI11 Conxunto de casas con traseira á praza dos Vintes Lucenza, Sta 
María Casa

0602ETNAU07 Alpendre con obradoiro Lucenza, Sta. 
María Edificio auxiliar

0602ETNCON04 Fonte con pía e lavadoiro Lucenza, Sta 
María Fonte

0602ETNCR02 Cruceiro Lucenza, Sta. 
María Cruceiro

0602ETNFN03 Fonte do tío Esteban Lucenza, Sta. 
María Fonte

0602ETNFN05 Fonte da praza dos Vintes Lucenza, Sta. 
María Fonte

0602ETNFN06 Fonte con pía Lucenza, Sta. 
María Fonte

Q602ETNF001 Forno comunal Lucenza, Sta. 
María Forno

0602ETNP006 Ponte na Veiga Lucenza, Sta. 
María Ponte

0701ARQCON03 Conxunto de dúas casas, galpón, borla e arboredo na rúa 
do Recreo Montes, Sta. Baia Conxunto

heteroxéneo

0701ARQVI04 Conxunto de catro casas e fonte manandal na rúa do 
Recreo Montes, Sta. Baia Conxunto

heteroxéneo

0701ETNCON02 Fonte con pía e lavadoiro na praza Montes. Sta. Baia Conxunto
heteroxéneo

0701ETNF001 Forno comunal Montes, Sta. Baia Forno

0702ARQCON09 Casa con galpón e cubeito Montes, Sta. Baia Conxunto
heteroxéneo

0702ARQCON13 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa Principal Montes, Sta. Baia Conxunto
heteroxéneo

0702ARQVI10 Conxunto de casas ao longo da rúa Nova Montes. Sta. Baia Casa

0702ARQVI11 Conxunto de casas en ringleira na rúa Principal Montes, Sta. Baia Casa

0702ARQVI12 Conxunto de casas nun cruce de rúas Montes, Sta. Baia Casa

0702ETNCON04 Fonte con lavadoiro Montes, Sta. Baia Conxunto
heteroxéneo

0702ETNF001 Forno comunal f&g&tes. Sta. Baia Forno *

0702ETNMU03 Muíño

^.... ........
CATÁLOGO DE ELEMEhitos ^UXEIÍO CION

('ACIÓN 
LO 20H)



Pian Xerai de Ordenación Municipal de Cualedro
Conceüo de Cualedro

ví rrb r'P jrvA

r--r - • - 7 ■-vjr : '
Ce ,,, .,::J í„ . i) .■ '■■■*§&&!§& ■ -.didUiUiaS

(j , Vt3 2 '' ! ’t

07G2NATCON02 Conxunto de cruceiro e aira de rocha Montéá Sta. Bala Conxunto
heteroxéfreo

0702NATCON0B Sonto comunal de Montes Monte/, Sta Baia ^Auto

0702NATSJ07 Castiñeiro do cemiterio Montes, Sta. Baia
Elemento^’5’ Sus
singular

0702RELCA06 Capela de San Martiño Montes, Sta. Baia Capela

0702RELCON05 Igrexa parroquial de Santa Baia, o seu adro e a casa 
reitoral Montes, Sta. Baia Conxunto

heteroxéneo

0703ARQCON07 Casa con curral e alpendre na estrada de Montes Montes, Sta. Baia Conxunto
heteroxéneo

0703ARQCON08 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa da Praza Montes, Sta. Baia Conxunto
heteroxéneo

0703ARQES09 Escola vella Montes, Sta. Bala Escola

0703ETNCON04 Fonte con pía, lavadoiro e nogueira Montes, Sta Baia Conxunto
heteroxéneo

San Martiño 0703ETNFN03 Fonte manancial na cortiña Montes, Sta. Baia Fonte

0703ETNF001 Forno comunal Montes, Sta. Baia Forno

0703ETNLA05 Lavadoiro Montes, Sta. Bala Lavadoiro

0703ETNPE02 Peto de ánimas Montes, Sta Baia Peto de ánimas

0703NATS006 Souto comunal de San Martiño Montes, Sta. Baia So uto

0801ARQCON05 Conxunto de casas e palleiras arredor dun curral, con 
horlas e arboredo, na rúa Principal

Rebordondo, S. 
Martiño

Conxunto
heteroxéneo

0801ARQCON06 Conxunto de casa e galpóns na rúa Principal Rebordondo, S. 
Martiño

Conxunto
heteroxéneo

0801ARQCON07 Casa con edificios auxiliares e arboredo na rúa Vixoa Rebordondo, S. 
Martiño

Conxunto
heteroxéneo

Pena Verde 0801ETNFN02 Fonte do lavadoiro Rebordondo, S. 
Martiño Fonte

0801ETNFN03 Fonte da cortiña Rebordondo, S. 
Martiño Fonte

0801ETNF001 Forno comunal Rebordondo, S, 
Martiño Forno

0801RELIGQ4 Igrexa de San Pedro e o seu adro Rebordondo, S. 
Martiño Igrexa

0802ARQVI08 Conxunto de casas arredor dunha praza Rebordondo, S 
Martiño Casa

0802ARQVI09 Conxunto de casas arredor da rúa do Camiño Rebordondo, S 
Martiño Casa

0802ETNCON02 Conxunto de manancial, fonte e ponte da Barreira Rebordondo, S 
Martiño

Conxunto
heteroxéneo

Rebordondo
0802ETNFN03 Fonte manancial Rebordondo, S 

Martiño Fonte

08Q2ETNFN04 Fonte manancial Rebordondo, S, 
Martiño Fonte

0802ETNFN05 Fonte manancial Rebordondo, S, 
Martiño Fonte

0802ETNF001 Forno comunal Rebordondo, S. 
Martiño Forno

0802RELIG06 Igrexa parroquial de San Martiño e o seu adro Rebordondo, S. 
Martiño Igrexa

0901ARQCON12 Conxunto de casas e cubertos aliñados da fachada sur do 
pobo

San Miilao, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0901ARQCON13 Conxunto de dúas casas e a palleira entre elas San Miilao, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0901ARQCON14 Casa con galpón, euberto e horta San Miilao, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0901ARQES15 Escola vella San Miilao, Sta. 
María Escola

San Miilao 0901ARQVI09 Conxunto de casas arredor do cruceiro San Miilao. Sta. 
María . Casa . , i; .

0901ARQVI10 Parella de casas defrontadas , , San Miilao, Sta.
‘ María.. ■- " ' Gasa " ....... •- m \ •

0901ARQVI11 Conxunto de casas da fachada sur do pobo '' , , , , San, Miilao,'¡Sta., ■,*. 
María 1 Casa .1 r%i

0901ETNAU06 Alpendre ,Sjaq Mr|^b;9tet>-1
''María'

\ ^ ■ -
Edificio auxiliar

Urbanística i

Ofi'

0901ETNCR02 Cruceiro
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0901ETNFN04 Fonte da praza san líiimstá.-"

ÜLiuiuias

Fonte, „::;on Urbanística l¡

0901ETNFN05 Fonte manancial na rúa da Igrexa [ :;3an Millao, Sta. 
filaría /’ Fffnte

0901ETNF001 Forno comunal . //San Millao.JSta. 
María Mti'" ■ • Busto

0901ETNMU03 Conxunto de muíños no rio Pichos San Millao, Sta. 
María Muíño

0901NATCON0S Conxunto de tres castiñeiros do antigo souto e valados de 
pedra

San Millao, Sta. 
María

Conxunto
heteroxéneo

0901 RELIGO? Igrexa parroquial de Santa María e o seu adro San Millao, Sta. 
María Igrexa

Lamalonga 1001ETNFOÜ1 Forno comunal Vilela, Santiago Forno

1002ARQCON06 Conxunto de dúas mazás de casas e galpóns arredor de 
curral Vilela, Santiago Conxunto

heteroxéneo

1002ARQCON07 Casa con alpendre Vilela, Santiago Conxunto
heteroxéneo

1002ARQCON08 Granxa de dúas casas e palleira Vilela, Santiago Conxunto
heteroxéneo

1002ARQES09 Escola con casa para o mestre Vilela, Santiago Escola

Mo¡ menta 1002ETNAU04 Alpendre Vilela, Santiago Edificio auxiliar

1002ETNCON03 Conxunto de fonte manancial, lavadoiro e poza para o regó 
na cortiña Vilela, Santiago Conxunto

heteroxéneo

1002ETNCR02 Cruceiro Vitela, Santiago Cruceiro

1002ETNF001 Forno comunal Vilela, Santiago Forno

1002RELIG05 Igrexa de Santiago e o seu adro Vilela, Santiago Igrexa

1003ARQVI06 Conxunto de casas ao longo da rúa de Santiago Vilela, Santiago Casa

1003ARQVI07 Conxunto de casas arredor dunha praza Vilela, Santiago Casa

1Ü03ARQVI08 Conxunto de catro casas na fachada sur do pobo Vilela, Santiago Casa

Vilela
1003ETNFN03 Fonte con pía Vilela, Santiago Fonte

1003ETNF001 Forno comunal Vilela, Santiago Forno

1003ETNLA02 Lavadoiro Vilela, Santiago Lavadoiro

1003ETNPZ04 Pozo Vilela, Santiago Pozo

1003RELIG05 Igrexa parroquial de Santiago, o seu adro e pequeño 
panteón Vilela, Santiago Igrexa

028ET01 Camiño de Santiago - Vía da Prata Varías Espazo público

028ET02 Cam¡ño tradicional por A Brea Rebordondo, S 
Martiño Espazo territorial

028ETÜ3 Camiño real Vilar de Perdices Varías Espazo territorial

- 028ET04 Camiño tradicional de Pena Verde a Viladerrei Varias Espazo territorial

028NAT01 Eidos de Rebordondo Rebordondo, S 
Martiño

Patrimonio
natural

028NAT02 Entorno do Castro de San Millao San Millao, Sta.
María

Patrimonio
natural

028NAT03 Sema do Larouco Varias Patrimonio
natural

028NAT04 Río de Baldrtz Baldríz, S. 
Bartolomeu

Patrimonio
natural

028NAT05 Río Pichos e Rio Porto de Reí Varías Patrimonio
natural

028NAT06 Eidos e Velgas de Lucenza Lucenza, Sta. 
María

Patrimonio : 
natural .....

028NAT07 Castro e Veiga da Saceda Lucenza, Sta. 
Maria

Patrimonio. ,,; 
naturaí : "
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0101ARQCON07 Casa prioral e horla murada Atás Caga-réíforal

0101ARQVI05
---------------------------------------------------------h----------- —m

Conxunto de dúas casas con eurral com!<n... AJ Atás •
^ ■ .

-------------
Casa

0101ETNCON04 Casa e fonte manancial Atás heteroxéneo

0101ETNCR02 Cruceiro Atás Cruceiro

0101ETNFN03 Fontlña do Val e camiño traseiro Atás Fonte

0101ETNF001 Forno comunal Atás Forno

Atás, Sta. María
0101RELCON08 Conxunto da capela da Virxe da Saúde, cruceiro, fonte 

manancial e campo da testa Atás Conxunto
heteroxéneo

0101RELIG06 Igrexa parroquial de Santa María e o seu adro Atás Igrexa

0102ARQCON02 Conxunto de casa e cubertos arredor de eurral As Corvaceiras Conxunto
heteroxéneo

0102ETNF001 Forno comunal As Corvacecras Forno

0103ARQCON04 Conxunto de escola vella e árbore As Estibadas Conxunto
heteroxéneo

0103ARQVI03 Conxunto de casas na rúa do Camiño As Estibadas Casa

0103ETNFN02 Fonte manancial As Estibadas Fonte

0103ETNF001 Forno comunal As Estibadas Forno

0201ARQCON09 Casa reitoral con galpón e horta Baldriz Casa reitoral

0201ARQVI03 Casa Baldriz Casa

0201ETNCON01 Conxunto de forno comunal e fonte con pía Baldriz Conxunto
heteroxéneo

0201 ETNICO N06 Conxunto de galpóns no souto comunal Baldriz Edificio auxiliar

0201ETNCR02 Cruceiro Baldriz Cruceiro

02Q1ETNFN03 Fonte con pía Baldriz Fonte

0201ETNFN04 Fonte con pía na praza da igrexa Baldriz Fonte

0201ETNFN05 Fonte con pía Baldriz Fonte

0201NATS010 Souto comunal de Baldriz Baldriz Souto

Baldriz, S. 0201RELIG07 Igrexa parroquial de San Bartolomeu e o seu adro Baldriz Igrexa

Bartolomeu 0202ARQCON08 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa principal As Mercedes Conxunto
heteroxéneo

0202ARQCON10 Conxunto de escola vella e casa do mestre As Mercedes Conxunto
heteroxéneo

0202ARQVI09 Casa con eurral As Mercedes Casa

0202ETNIAU05 Conxunto de galpóns e palleiras As Mercedes Edificio auxiliar

0202ETNFN04 Fonte da praza As Mercedes Fonte

0202ETNF001 Forno comunal As Mercedes Forno

0202ETNMUQ3 Conxunto de muíños ao longo do río Baldriz As Mercedes Muíño

0202ETNP002 Ponte sobre o río Baldriz As Mercedes Ponte

Q2Ü2NATSO07 Souto comunal As Mercedes

Q202RELIG06 Igrexa de Santa María e o seu adro As Mercedes Igrexa

0301ARQCON08 Conxunto de dúas oasas, galpón e alpendre Carzoá - Conxunto
heteroxéneo

Carzoá, S. Roque
0301ARQCON09 Conxunto de dúas casas e tres galpóns en ringleira Carzoá Conxunto

heteroxéneo

0301ARQCON10 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa do Paseo Carzoá Conxunto
heteroxéneo

0301ARQVI07 Casa con solaina Carzoá Casa

ttn CATALOGO DE ELEMENTOS SU
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0301ETNAU05 Conxunto de galpóns a émbolos dous la^ostía rúa I Carzoá Edificio auxiliar

0301ETNBE04 Poza para o regó / '■^'Cafzitó'
\

03G1ETNFN03 Fonte con pía e lavadoiro na cortiña ^ / j Carzoá ’̂ j3" Conxunto 
heteroxéneo

0301ETNF001 Forno comunal V ; •■sb&Busto

Ü3Ü1ETNMU02 Muíño Carzoá Muíño

0301RELIG06 Igrexa parroquial de San Roque e o seu adro Carzoá Igrexa

0401ARQCON08 Casa con figueira Cualedro Casa

0401ARQCON11 Conxunto de casas e galpóns ao longo dunha rúa Cualedro Conxunto
heteroxéneo

0401ARQCON16 Casa do Concello Cualedro

0401ARQIN14 Muíño eléctrico e edificios auxiliares Cualedro Edificio industrial

0401ARQVI09 Conxunto de casas con patín Cualedro Casa

0401ARQVI10 Conxunto de dúas casas en ringleira Cualedro Casa

0401ARQVI12 Conxunto de casas en ringleira na rúa Maior Cualedro Casa

Cualedro, Sta 0401ARQVI13 Casa na estrada de Xinzo Cualedro Casa
María 0401ETNCON04 Fonte con pía e lavadoiro na praza da Igrexa Vella Cualedro Conxunto

heteroxéneo

0401ETNCR02 Cruceiro do Alto Cualedro Cruceiro

0401ETNCR03 Cruceiro da Alameda Cualedro Cruceiro

0401ETNFN05 Fonte manancial na estraza de Xinzo Cualedro Fonte

0401ETNFN06 Fonte do Toural Cualedro Fonte

0401ETNFN15 A Poza Cualedro Fonte

0401ETNF001 Forno comunal Cualedro Forno

0401RELCON07 Conxunto da Igrexa Vella e o seu adro, e máis as casas ~ , .. , Cualedroe os galpóns anexos
Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON19 Conxunto de casas e galpóns en ringleira e aira de 
rocha no barrio das Penedas A Xironda Conxunto

heteroxéneo

0501ARQCON21 Conxunto de casas, galpóns e arboredo na rúa Carreira . v .^ . * r A XirondaCoba
Conxunto
heteroxéneo

Q501ARQCON22 Mazá de casas, galpóns e cubertos na rúa Maior A Xironda Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON26 Casa con peto de ánimas da Vírxe do Carme A Xironda Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON27 Conxunto de casas e galpón ao longo dun eurral A Xironda Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON28 Conxunto de reitoral vella e galpóns A Xironda Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON31 Casa reitoral con eurral e pombal A Xironda Conxunto
heteroxéneo

0501ARQVI20 Casa con balcón A Xironda Casa

A Xironda, S. 
Salvador

0501ARQVI23 Casa con patín A Xironda Casa

0501ARQVI24 Casa na praza da Picota A Xironda Casa

0501ARQVI25 Conxunto de casas arredor de corral aberto A Xironda Casa

0501ARQVI29 Conxunto de casas na rúa Peto d'Ánemas A Xironda Casa

0501ARQVI30 Casa con solaina A Xironda Casa

0501ETNCR06 Cruceiro da Picota A Xironda Fonte

0501ETNFN09 Fonte con pía A Xironda Fonte

0501ETNFN10 Fonte manancial A Xironda Fonte

0501ETNFN11 Fonte manancial A Xironda Fonte

0501ETNFN12 Fonte manancial A Xironda
¿H V■uJt»
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0501ETNFN13 Fonte da praza da Picota A Xironda

íüiüías

Fonte

0501ETNFN14
---------------------------------------------------------- yC.----------- 1—

Fonte do Outeiro />. ' '••Á'tffftnWd
• 'Lbbjjn Uifaamst

Forjte-^

0501ETNFN16 AFonteíña ; ,?■ j A Xironda/ 'IFonte

0501ETNF001 Forno comunal \ / A X.r^da ■.■vj/fite®'Busto
0501ETNLA15 Lavadoiro da Aira dos Vintes A Xironda Lavadoiro

0501ETNMU08 Muíño A Xironda Muíño

0501ETNMU32 Muiño de Quenllos A Xironda Muíño

0S01ETNPE07 Peto de ánimas de San Francisco de Asís A Xironda Peto de ánimas

0501ETNP002 Ponte Nova A Xironda Ponte

0S01ETNPO03 Ponte Vella A Xironda Ponte

0501ETNP004 Ponte do Madeíro Diseminado Ponte

0501ETNP005 Ponte na estrada vella a Lucenza A Xironda Ponte

0501RELCA18 Capela de San Froitoso A Xironda Capela

0501RELIG17 Igrexa parroquial de San Salvador e o seu adro e 
arboredo A Xironda Igrexa

0502ARQCON07 Conxunto de casas arredor de curra! con pozo A Pedrosa Conxunto
heteroxéneo

0502ARQCON08 Conxunto de casas, galpóns e alpendres arredor de 
eurral pechado A Pedrosa Conxunto

heteroxéneo

0502ARQCON10 Casa con eurral e cuberto A Pedrosa Casa

0502ARQVI09 Casa con solaina A Pedrosa Casa

0502ARQVI11 Casa con solaina A Pedrosa Casa

0502ARQVM2 Conxunto de casas ao longo da rúa San Ciríaco A Pedrosa Casa

0502ARQVI13 Casa con solaina A Pedrosa Casa

0502ETNCON04 Fonte manantial con bebedoiro e poza para o regó A Pedrosa Conxunto
heteroxéneo

0502ETNCR02 Cruceiro A Pedrosa Cruceiro

0502ETNEP05 Aira de rocha A Pedrosa Espazo público

0502ETNFN03 Fonte con pía A Pedrosa Fonte

0502ETNF001 Forno comunal A Pedrosa Forno

0502ETNMU14 Muiño A Pedrosa Muíño

0502RELCA06 Capela de San Ciríaco e o seu adro A Pedrosa Capela

0601ARQCON14 Casa con eurral, galpón e horta na rúa do Castelo Lucenza Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCON17 Conxunto de casas e cubertos arredor de eurral pechado (_ucenza 
na rúa do Forno

Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCQIM18 Casa e galpón con eurral pechado na rúa do Puntar Lucenza Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCON21 Conxunto de casas e galpóns ao longo dunha rúa Lucenza Conxunto
heteroxéneo

0601ARQCON22 Conxunto de escola vella e casa reitoral Lucenza Conxunto
heteroxéneo

0601ARQVI15 Conxunto de dúas casas en ringleira na rúa Fabnciano 
Salqado Lucenza Casa

0601ARQVI16 Conxunto de tres casas arredor de eurral pechado Lucenza Casa

0601ARQVI20 Conxunto de casas arredor de pequeña praza Lucenza Casa

0601ETNAU19 Mazá de dous galpóns na rúa do Pumar Lucenza Edificio auxiliar

0601ETNCR02 Cruceiro en finca privada Lucenza Cruceiro

0601ETNCR03 Cruceiro Lucenza Cruceiro
A /i

0601ETNCR04 Cruceiro de Santa Marta rad°i¿r-jdéfo
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0601ETNEP11 Camiño de borde da cortiña

a aOíí* ü;j
ÍLucenza

Montes, Sta. Baia

: ' ■■ Urbanística

Esfíazo público

0601ETNFN05
------------------------------------------------------------ tr-------------7<

Fonte da Penela / Lucenz^ F($fS5 Busto
0601ETNFN07 Manancial de Fontedalén Lucenza Fonte

0601ETNFN08 Fonte vella do Pumar Lucenza Fonte

0601ETNFN09 Fonte arcada do Pumar Lucenza Fonte

0601ETNFN10 Fonte do Bebedeiro e o arboredo darredor Lucenza Fonte

0601ETNF001 Forno comunal Lucenza Forno

0601ETNLA06 Lavadoiro no camino da Pórtela Lucenza Lavadoiro

0601RELCA13 Capela de Santa Marta, o seu adro e o arboredo 
darredor Diseminado Conxunto

heteroxéneo

0601RELCON12 Igrexa parroquial de Santa María, o seu adro, o vía- 
crucis perimetral e pequeño panteón Lucenza Conxunto

heteroxéneo

0602ARQCON12 Casa con alpendre A Saceda Casa

0602ARQVI09 Conxunto de casas ao longo da rúa dos Vintes A Saceda Casa

0602ARQVI10 Casa con patín A Saceda Casa

0602ARQVI11 Conxunto de casas con traseira á praza dos Vintes A Saceda Casa

0602ETNAU07 Alpendre con obradoiro A Saceda Edificio auxiliar

0602ETNCON04 Fonte con pía e lavadoiro A Saceda Fonte

0602ETNCR02 Cruceiro A Saceda Cruceiro

0602ETNFN03 Fonte do tío Esteban A Saceda Fonte

0602ETNFN05 Fonte da praza dos Vintes A Saceda Fonte

0602ETNFN06 Fonte con pía A Saceda Fonte

0602ETNF001 Forno comunal A Saceda Forno

0602ETNPO08 Ponte na Veiga A Saceda Ponte

0701ARQCON03 Conxunto de dúas casas, galpón, horta e arboredo na 
rúa do Recreo Lamas Conxunto

heteroxéneo

0701ARQVI04 Conxunto de catro casas e fonte manancial na rúa do 
Recreo Lamas Conxunto

heteroxéneo

0701ETNCON02 Fonte con pia e lavadoiro na praza Lamas Conxunto
heteroxéneo

0701ETNFO01 Forno comunal Lamas Forno

0702ARQCON09 Casa con galpón e cuberto Montes Conxunto
heteroxéneo

0702ARQCON13 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa Principal Montes Conxunto
heteroxéneo

0702ARQVI10 Conxunto de casas ao longo da rúa Nova Montes Casa

0702ARQVI11 Conxunto de casas en ringleira na rúa Principal Montes Casa

0702ARQVI12 Conxunto de casas nun cruce de rúas Montes Casa

0702ETNCON04 Fonte con lavadoiro Montes Conxunto
heteroxéneo

0702ETNFO01 Forno comunal Montes Forno

0702ETNMU03 Muíño Montes Muíño

0702NATCON02 Conxunto de cruceiro e aira de rocha Montes Conxunto
heteroxéneo

0702NATCON08 Souto comunal de Montes Montes Souto

0702NATSI07 Castiñeiro do cemiterio Montes Elemento , 
singular

0702RELCA06 Capela de San Martiño Montes

Q702RELCON05 Igrexa parroquial de Santa Baia, o seu adro e a casa 
reitoral

Conxunto
hqtetoxéneo

0703ARQCON07 Casa con eurral e alpendre na estrada de Montes \V\VUSan Martiño» /\*XQ£J
..
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0703ARQCON08 Conxunto de casas e galpóns ao longp da rúa da Práza San Martiño

0703ARQES09 Escola vella \ . j San Mafífío Escola

0703ETNCON04
v ■’"/—

Fonte con pía, lavadoiro e nogueira v SarMfertiño vcsfixtóísto
heteroxéneo

0703ETNFN03 Fonte manancial na cortina San Martiño Fonte

0703ETNF001 Forno comunal San Martiño Forno

0703ETNLA0S Lavadoiro San Martiño Lavadoiro

0703ETNPE02 Peto de ánimas San Martiño Peto de ánimas

0703NATS006 Souto comunal de San Martiño San Martiño Souto

0801ARQCOND5 Conxunto de casas e palleiras arredor dun eurral, con 
hortas e arboredo. na rúa Principal pena Verde Conxunto

heteroxéneo

0801ARQCON06 Conxunto de casa e galpóns na rúa Principal pena Verde Conxunto
heteroxéneo

0801ARQCON07 Casa con edificios auxiliares e arboredo na rúa Vixoa pena Verde Conxunto
heteroxéneo

0801ETNFN02 Fonte do lavadoiro Pena Verde Fonte

08O1ETNFN03 Fonte da cortiña Pena Verde Fonte

0801ETNFO01 Forno comunal Pena Verde Forno

0801RELIG04 Igrexa de San Pedro e o seu adro Pena Verde Igrexa
Rebordondo, S. 
Martiño 0802ARQVI08 Conxunto de casas arredor dunha praza Rebordondo Casa

Q802ARQVI09 Conxunto de casas arredor da rúa do Camiño Rebordondo Casa

0802ETNCON02 Conxunto de manancial, fonte e ponte da Barreira Rebordondo Conxunto
heteroxéneo

0802ETNFN03 Fonte manancial Rebordondo Fonte

0802ETNFN04 Fonte manancial Rebordondo Fonte

0802ETNFN05 Fonte manancial Rebordondo Fonte

0802ETNF001 Forno comunal Rebordondo Forno

0802RELIG06 Igrexa parroquial de San Martiño e o seu adro Rebordondo Igrexa

Ü9D1ARQCON12 Conxunto de casas e cubertos aliñados da fachada sur 
do pobo San Millao Conxunto

heteroxéneo

0901ARQCON13 Conxunto de dúas casas e a palleira entre elas San Millao Conxunto
heteroxéneo

0901ARQCON14 Casa con galpón, cuberto e horta San Millao Conxunto
heteroxéneo

0901ARGES15 Escola vella San Millao Escola

0901ARQVI09 Conxunto de casas arredor do cruceiro San Millao Casa

0901ARQVI10 Parella de casas defrontadas San Millao Casa

San Millao, Sta. 
María

0901ARQVI11 Conxunto de casas da fachada sur do pobo San Millao Casa

Ü901ETNAUÜ6 Alpendre San Millao Edificio auxiliar

0901ETNCR02 Cruceiro San Millao Cruceiro

0901ETNFN04 Fonte da praza San Millao Fonte

0901ETNFN05 Fonte manancial na rúa da Igrexa San Millao Fonte

0901ETNF001 Forno comunal San Millao Forno

0901ETNMU03 Conxunto de muíños no río Pichos Diseminado Muíño

0901NATCON08 Conxunto de tres castiñeiros do antigo souto e vaíados 
de pedra ., . ■, > : San.MÜlao Conxunto . _ • , / 

hfetéroxénéo

0901RELIG07
| t | * * ; ■ *

Igrexa parroquial de Santa María e o seuadfp .. - ■ -San MlHaó "
\ i.:-:! ..i

. grexa ; -,n

Vilela, Santiaao
1001ETNF001 Forno comunal L' '< i- * 'w' ; ' ‘ 1

Lamalonga 0 0!

eurral heteroxéneo
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1002ARQCON08 Granxa de dúas casas e palleíra \
¿7---------------- ir
yWoiment^ ^ . Conxunto

hetqrftfSénqgí/Sfa
1002ARQES09 Escola con casa para o mestre Moi menta Escola

1002ETNAU04 Alpendre M oí menta Edificio auxiliar

1002ETNCON03 Conxunto de fonte manancial, lavadoiro e poza para o 
reqo na cortiña Moi menta Conxunto

heteroxéneo

1002ETNCR02 Cruceiro Moimenta Cruceiro

1002ETNF001 Forno comunal Moimenta Forno

1002RELIG05 Igrexa de Santiago e o seu adro Moimenta Igrexa

1003ARQVI06 Conxunto de casas ao longo da rúa de Santiago Vilela Casa

1003ARQVI07 Conxunto de casas arredor dunha praza Vilela Casa

1003ARQVI08 Conxunto de catro casas na fachada sur do pobo Vilela Casa

1003ETNFN03 Fonte con pía Vilela Fonte

1003ETNF001 Forno comunal Vilela Forno

1003ETNLA02 Lavadoiro Vilela Lavadoiro

1003ETNPZ04 Pozo Vilela Pozo

1003RELIG05 Igrexa parroquial de Santiago, o seu adro e pequeño 
panteón Vilela Igrexa

028ET01 Camiño de Santiago - Vía da Prata Espazo público

028ET02 Camiño tradicional por A Brea Rebordondo Espazo territorial

028ET03 Camiño real Vilar de Perdices Espazo territorial

028ET04 Camiño tradicional de Pena Verde a Viladerrei Espazo territorial

028NAT01 Eidos de Rebordondo Rebordondo Patrimonio
natural

028NAT02 Entorno do Castro de San Millao Patrimonio
natural

028NAT03 Serta do Larouco Patrimonio
natural

028NAT04 Río de Baldriz Patrimonio
natural

028NAT05 Río Pichos e Río Porto de Rei Patrimonio
natural

028NAT06 Eidos e Veigas de Lucenza Patrimonio
natural

028NAT07 Castro e Veiga da Saoeda Patrimonio
natural

l&-
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Tipoloxía Código Denominación . I Localización^
f’ -J

Parroquia

Bebedoiro Q301ETNBE04 Poza para o regó \ y Ca^oá
k A,,.~ , , .r.f .

Carzoá, $. Roque

0501RELCA18 Capela de San Froitoso
/v7í • 1 /-''¿i.
A Xironda

toü&da, S.
Salvador

Cápela 0502RELCA06 Capela de San Ciríaco e o seu adro A pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0702RELCA06 Capela de San Martiño Montes Montes, Sta. Baia

0101ARQVI05 Conxunto de dúas casas con curral común Atás Atás, Sta. María

0103ARQVI03 Conxunto de casas na rúa do Camiño As Estibadas Atás, Sta. María

0201ARQVI08 Casa Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0202ARQVI09 Casa con curral As Mercedes Baldriz, S. 
Bartolomeu

0301ARQVI07 Casa con solaína Carzoá Carzoá, S. Roque

0401ARQCON08 Casa con figueira Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

0401ARQVI09 Conxunto de casas con patín Cuaiedro Cuaiedro, Sta. 
María

0401ARQVI1Q Conxunto de dúas casas en ringleira Cuaiedro Cuaiedro, Sta. 
María

0401ARQVI12 Conxunto de casas en ringleira na rúa Maior Cuaiedro Cuaiedro, Sta. 
María

0401ARQVI13 Casa na estrada de Xinzo Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

0501ARQVI20 Casa con balcón A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0501ARQVI23 Casa con patín A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0501ARQVI24 Casa na praza da Picota A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

Q501ARQVI25 Conxunto de casas arredor de curral aberto A Xironda A Xironda, $ 
Salvador

0501ARQVI29 Conxunto de casas na rúa Peto d’Ánemas A Xironda A Xironda, $. 
Salvador

0501ARQVI30 Casa con solaina A Xironda A Xironda, S, 
Salvador

Casa 0502ARQCON10 Casa con curral e cu be rio A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0502ARQVI09 Casa con solaina A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0502ARQVI11 Casa con solaina A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0502ARQVI12 Conxunto de casas ao longo da rúa San Ciríaco A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0502ARQVI13 Casa con solaina A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0601ARQVI15 Conxunto de dúas casas en ringleira na rúa Fabricano 
Salgado Lucenza Lucenza, Sta.

María

0601ARQVI16 Conxunto de tres casas arredor de curral pechado Lucenza Lucenza, Sta.
María

0601ARQVI20 Conxunto de casas arredor de pequeña praza Lucenza Lucenza, Sta.
María

0602ARQCON12 Casa con alpendre A Saceda Lucenza, Sta.
María

0602ARQVI09 Conxunto de casas ao longo da rúa dos Vintes A Saceda Lucenza, Sta.
María

0602ARQVI10 Casa con patín A Saceda Lucenza, Sta.
María

0602ARQVI11 Conxunto de casas con traseira á praza dos Vintes A Saceda Lucenza, Sta.
María

0702ARQVI10 Conxunto de casas ao longo da rúa Nova Montes Montes, Sta. Baia

0702ARQVI11 Conxunto de casas en ringleira na rúa Principal Montes Montes, Sta. Baia

0702ARQVI12 Conxunto de casas nun cruce de rúas ' Montes Montes, Sta. Baia

0802ARQVI08 Conxunto de casas arredor dunha praza Rebordondo Rebordondo, S. 
Martiño

0802ARQVI09 Conxunto de casas arredor da rúa do Camiño Rebordondo Rebordondo, S. 
Martiño
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0901ARQVJ09 Conxunto de casas arredor do cruceiro

0901ARQVI10 Parella de casas defrontadas San^Atóo= ¡rbanística \\

Q901ARQVI11 Conxunto de casas da fachada sur do pobo áan Millao SsfrMíllao, Sta. 
María

1003ARQVI06 Conxunto de casas ao longo da rúa de Santiago
^Vitela ^

1003ARQVI07 Conxunto de casas arredor dunha praza Vilela Vilela, Santiago

1003ARQVI08 Conxunto de catro casas na fachada sur do pobo Vilela Vilela, Santiago

Casa reitoral
0101ARQCON07 Casa prioral e horta murada Atás Atás, Sta. María

0201ARQCON09 Casa reitoral con galpón e horta Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0101ETNCON04 Casa e fonte manancial Atás Atás, Sta. María

0101RELCON08 Conxunto da capela da Virxe da Saúde, cruceiro, fonte 
manancial e campo da festa Atás Atás, Sta. María

0102AROCON02 Conxunto de casa e cubertos arretíor de curral As Corvaceiras Atás, Sta. María

0103ARQCON04 Conxunto de escola vella e árbore As Estibadas Atás, Sta. María

0201ETNCONÜ1 Conxunto de forno comunal e fonte con pía Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0202ARQCON08 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa 
principal As Mercedes Baldriz, S. 

Bartoiomeu

0202ARQCON10 Conxunto de escola vella e casa do mestre As Mercedes Baldriz, S. 
Bartolomeu

0301ARQCON08 Conxunto de dúas casas, galpón e al pendre Carzoá Carzoá, S. Roque

0301ARQCON09 Conxunto de dúas casas e tres galpóns en ringleira Carzoá Carzoá. S. Roque

0301ARQCON10 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa do
Paseo Carzoá Carzoá, S. Roque

Q301ETNFNQ3 Fonte con pía e lavadoiro na cortifta Caizoá Carzoá, S. Roque

0401ARQCON16 Casa do Concello Cuaiedro

0401ARQCON11 Conxunto de casas e galpóns ao longo dunha rúa Cuaiedro Cuaiedro, Sta. 
María

0401ETNCON04 Fonte con pía e lavadoiro na praza da Igrexa Vella Cuaiedro Cuaiedro, Sta. 
María

0401RELCON07 Conxunto da Igrexa Vella e o seu adro, e máis as 
casas e os palpóos anexos Cuaiedro Cuaiedro, Sta. 

María
Conxunto
heteroxéneo

0501ARQCON19 Conxunto de casas e galpóns en ringleira e aíra de 
rocha no barrio das Penedas A Xironda A Xironda. S, 

Salvador

0501ARQCON21 Conxunto de casas, galpóns e arboredo na rúa
Carreira Coba A Xironda A Xironda, S. 

Salvador

0501ARQCON22 Mazá de casas, galpóns e cubertos na rúa Maior A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0501ARQCON26 Casa con peto de ánimas da Virxe do Carme A Xironda A Xironda, S 
Salvador

0501ARQCON27 Conxunto de casas e galpón ao longo dun curral A Xironda A Xironda, S 
Salvador

0501ARQCON28 Conxunto de reitoral vella e galpóns A Xironda A Xironda, S 
Salvador

0501ARQCON31 Casa reitoral con curra! e pombal A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0502ARQCON07 Conxunto de casas arredor de curral con pozo A Pedrosa A Xironda, S, 
Salvador

0502ARQCON08 Conxunto de casas, galpóns e alpendres arredor de 
curral pechado A Pedrosa A Xironda, S. 

Salvador

0502ETNCQN04 Fonte manantial con bebedoiro e poza para o regó A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0601ARQCON14 Casa con curral, galpón e horta na rúa do Castelo Lucenza Lucenza, Sta.
María

0601ARQCON17 Conxunto de casas e cubertos arredor de curral 
pechado na rúa do Forno Lucenza Lucenza, Sta

María

0601ARQCON18 Casa e galpón con curral pechado na rúa do Pumar
r~ ' ‘ ’

Lucenza Lucenza, Sta. '
María

0601ARQCON21 Conxunto de casas e galpóns ao longo dunha rúa Lucenza Lucenza, Sta.
María

0601ARQCON22 Conxunto de escoEa vella e casa reitoral Lucenza Lucerna, Sta.
María

0601RELCA13 Capela de Santa Marta, o seu adro e o arboredo 
darredor Diseminado Lucenza, Sta.

fría
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0601RELCON12 Igrexa parroquial de Santa María, o seu adro, o vía- 
crucis perimetrai e pequeño panteón

' . V Avio Úó oói
Li&bnza

' Lucenza^&ar^11 ^ 

Marías^

0701ARQCON03 Conxunto de dúas casas, galpón, horta e arboredo na 
rúa do Recreo '.

Infrias y{-. -■*
Móntes, Sta. Baia

0701ARQVI04 Conxunto de catro casas e fonte manancial na rúa do 
Recreo Lamas

0701ETNCON02 Ponte con pía e lavadoiro na praza Lamas Montes, Sta. Baia

0702ARQCON09 Casa con galpón e cuberto Montes Montes, Sta. Baia

0702ARQCON13 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa
Principal

Montes Montes. Sta. Baia

0702ETNCON04 Fonte con lavadoiro Montes Montes, Sta. Baia

0702NATCON02 Conxunto de cruceiro e aira de rocha Montes Montes, Sta. Baia

0702RELCON05 Igrexa parroquial de Santa Baia, o seu adro e a casa 
reitoral Montes Montes, Sta. Baia

0703ARQCON07 Casa con curral e alpendre na estrada de Montes San Martiño Montes, Sta Baia

07Q3ARQCONÜ8 Conxunto de casas e galpóns ao longo da rúa da
Praza San Martiño Montes, Sta. Baia

0703ETNCON04 Fonte con pía. lavadoiro e nogueira San Martiño Montes, Sta, Baia

0801ARQCON05 Conxunto de casas e palleiras arredor dun curral, con 
hortas e arboredo, na rúa Principal Pena Verde Rebordondo, S. 

Martiño

0801ARQCON06 Conxunto de casa e galpóns na rúa Principal Pena Verde Rebordondo, S. 
Martiño

0801ARQCON07 Casa con edificios auxiliares e arboredo na rúa Vixoa Pena Verde Rebordondo, S. 
Martiño

0802ETNCON02 Conxunto de manancial, fonte e ponte da Barreira Rebordondo Rebordondo, S. 
Martiño

0901ARQCON12 Conxunto de casas e cubertos aliñados da fachada 
sur do pobo San Millao San Millao, Sta. 

María

0901ARQCON13 Conxunto de dúas casas e a pal)eirá entre elas San Millao San Millao, Sta. 
María

0901ARQCON14 Casa con galpón, cuberto e horta San Millao San Millao, Sta. 
María

0901NATCON0B Conxunto de tres castiñeiros do antigo souto e 
valados de pedra San Millao San Millao, Sta. 

María

1G02ARQCON06 Conxunto de dúas mazás de casas e galpóns arredor 
de curral Moi menta Vilela, Santiago

1002ARQCON07 Casa con alpendre Mol menta Vilela, Santiago

1002ARQCON08 Granxa de dúas casas e palleira Moi menta Vilela, Santiago

1Q02ETNCQN03 Conxunto de fonte manancial, lavadoiro e poza para o 
regó na cortiña Moi menta Vilela, Santiago

0101ETNCR02 Cruceiro Atas Atás, Sta. María

0201ETNCR02 Cruceiro Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0401ETNCR02 Cruceiro do Alto Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

0401ETNCR03 Cruceiro da Alameda Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

0502ETNCR02 Cruceiro A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

Cruceiro 0601ETNCR02 Cruceiro en finca privada Lucenza Lucenza, Sta.
María

0601ETNCR03 Cruceiro Lucenza Lucenza, Sta.
María

0601ETNCR04 Cruceiro de Santa Marta Diseminado Lucenza, Sta.
María

0602ETNCR02 Cruceiro A Saceda Lucenza, Sta.
María

0901ETNCR02 Cruceiro San Millao San Millao, Sta 
María

1002ETNCR02 Cruceiro Moimenta Vilela, Santiago, {

0201ETNCON06 Conxunto de galpóns no so uto comunal Baldriz Baldriz, S. J 
Bartolomeu

0202ETNAU05 Conxunto de galpóns e palleiras 1 ' ' As Mercedes \ Baldriz, S:1 •' ■' "
- ’Bartolome.u q nlT

0301ETNAU05 Conxunto de galpóns a émbolos dous lédps daíruá ; Carrea . y; :taT2tíá, é Roque

0601ETNAU19 Mazá de dous galpóns na rúa do Pumarppjb^L‘'w Lucenza ^

Cuate^o í¿e ^OSEC^f'0, 
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0602ETNAU07 Alpendre con obradoiro / U6 bvr." Ufc

0901ETNAU06 Alpendre SariÍMillao San Millao, Sta. 
/María-

1002ETNAU04 Alpendre . ■y^íwmenta Vitela,.Santiago.

Edificio industrial 0401ARQIN14 Muíño eléctrico e edificios auxiliares Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

Elemento
singular 0702NATSI07 Castiñeiro do cemiterio Montes Montes, Sta. Baia

0703ARQES09 Escola vella San Martiño Montes, Sta. Baia

Escola 0901ARQES15 Escola vella San Millao San Millao, Sta. 
María

1002ARQES09 Escola con casa para o mestre Moi menta Vilela, Santiago

Espazo público
0502ETNEP05 Aira de rocha A Pedrosa A Xironda, S. 

Salvador

0601ETNEP11 Camiño de borde da cortiña Lucenza Lucenza, Sta.
María

Camino histórico 028ET01 Camiño de Santiago - Vía da Prata Varias

028ET02 Camiño tradicional por A Brea Rebordondo Rebordondo, S. 
Martiño

Camiño
tradicional 028ET03 Camiño real Viiar de Perdices Varías

028ET04 Camiño tradicional de Pena Verde a Viladerrei Varías

0101ETNFN03 Fontiña do Val e camiño traselro Atás Atás, Sta. María

0103ETNFN02 Fonte manancial As Estibadas Atás, Sta. María

0201ETNFN03 Fonte con pía Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0201ETNFN04 Fonte con pía na praza da igrexa Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0201ETNFN05 Fonte con pía Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0202ETNFN04 Fonte da praza As Mercedes Baldriz, S. 
Bartolomeu

0401ETNFN05 Fonte manancial na estraza de Xtnzo Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

0401ETNFN06 Forte do Toural Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

0401ETNFN15 A Poza Cuaiedro Cuaiedro, Sta.
María

0501ETNCR06 Cruceiro da Picota A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0501ETNFN09 Fonte con pía A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

Fonte
0501ETNFN10 Fonte manancial A Xironda A Xironda, S 

Salvador

0501ETNFN11 Fonte manancial A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0501ETNFN12 Fonte manancial A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0501ETNFN13 Fonte da praza da Picota A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0501ETNFN14 Fonte do Outeiro A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

05Q1ETNFN16 A Fonteíña A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

D502ETNFN03 Fonte con pía A Pedrosa A Xironda, S 
Salvador

0601ETNFN05 Fonte da Pénela Lucenza Lucenza, Sta
María

0601ETNFN07 Manancial de Fontedalén Lucenza Lucenza, Sta
María

0601ETNFN08 Fonte vella do Pumar Lucenza Lucenza, Sta
María ■ t ,

0601ETNFN09 Fonte arcada do Pumar Lucenza . . ' Lucenza..Sta. .....
María -

0601ETNFN10 Fonte do Bebedeiro e o arboredo darredor .Lucenza'’ 1 : Lucenza, Sta. , 
María n\"•\l;

0602ETNCON04 Fonte con pía e lavadoiro , . . • . s A Saceda ' Lucenza, Sta.
María

í
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0602ETNFN03 Fonte dotio Esteban A Saceda. ' Lucenza, Sta, 

María----------- -----

0602ETNFN05 Fonte da praza dos Vintes A Saceda * *
A .

- ^tuoénza, Stá.
María ‘ - ^

0602ETNFN06 Fonte con pía A Saceda J Lucenza; Sta^T
María. •

0703ETNFN03 Fonte manancial na cortiña San Mafttño MWítés Stá.Báfe

0801ETNFN02 Fonte do lavadoiro Pena Verde Rebordondo, S 
Martiño

08G1ETNFNQ3 Fonte da cortina Pefia Verde Rebordondo, $. 
Martiño

0802ETNFN03 Fonte manancial Rebordondo Rebordondo, $. 
Martiño

0802ETNFN04 Fonte manancial Repordondo Rebordondo, S. 
Martiño

0802ETNFN05 Fonte manancial Rebordondo Rebordondo, $. 
Martiño

0901ETNFN04 Fonte da praza San Millao San Millao, Sta. 
María

0901ETNFN05 Fonte manancial na rúa da Igrexa San Millao San Millao, Sta. 
María

1003ETNFNQ3 Fonte con pia Vilela Vilela, Santiago

0101ETNF001 Forno comunal Atás Atás, Sta. María

0102ETNFO01 Forno comunal As Corvaceiras Atás, Sta María

0103ETNF001 Forno comunal As Estibadas Atás, Sta. María

0202ETNF001 Forno comunal As Mercedes Baldriz, S. 
Bartolomeu

0301ETNF001 Forno comunal Carzoá Carzoá, S. Roque

0401ETNF001 Forno comunal Cuaiedro Cuaiedro, Sta. 
María

0501ETNF001 Forno comunal A Xironda A Xironda, S. 
Salvador

0502ETNF001 Forno comunal A Pedrosa A Xironda, S. 
Salvador

0601ETNF001 Forno comunal Lucenza Lucenza, Sta. 
María

Forno 0602ETNF001 Forno comunal A Saceda Lucenza, Sta. 
María

Q701ETNF001 Forno comunal Lamas Montes, Sta. Baia

Q7Q2ETNFO01 Forno comunal Montes Montes, Sta. Baia

0703ETNF001 Forno comunal San Martiño Montes, Sta. Baia

0801ETNF001 Forno comunal Pena Verde Rebordondo, S. 
Martiño

0802ETNF001 Forno comunal Rebordondo Rebordondo, S. 
Martiño

0901ETNF001 Forno comunal San Millao San Millao, Sta. 
María

1001ETNF001 Forno comunal Lamalonga Vilela, Santiago

1G02ETNFO01 Forno comunal Moimenta Vilela, Santiago

1003ETNF001 Forno comunal Vilela Vilela, Santiago

0101RELIG06 Igrexa parroquial de Santa María e o seu adro Atás Atás, Sta. María

0201RELIG07 Igrexa parroquial de San Bartolomeu e o seu adro Baldriz Baldriz, S. 
Bartolomeu

0202RELIG06 Igrexa de Santa María e o seu adro A$ Mercedes Baldriz, S. 
Bartolomeu

Igrexa
0301RELIG06 Igrexa parroquial de San Roque e o seu adro Carzoá Carzoá, S. Roque

0501RELIG17 Igrexa parroquial de San Salvador e o seu adro e 
arboredo A Xironda A Xironda, S. 

Salvador

0801RELIG04 Igrexa de San Pedro e o seu adro Pena Verde Rebordondo, S,
. r .Martiño y r' > '■ "

0802RELIG06 Igrexa parroquial de San MartiñpiefTj seifadró i I Rebordondo Rebordondo, S. 
Martirio

0901RELIG07 Igrexa parroquial de Santa Maride o seu adro San Millao San Millao, Sta.' 
María '

'«¡¿ti Urbanística I!
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1002RELIG05 Igrexa de Santiago e o seu adro
. , ■ s i'vylCí ÜÓ ¿H*'

Mohienta ' 'Vitela, Urbanística

1003RELIG05 Igrexa parroquial de Santiago, o seu adro e pequeño 
panteón

. V|e¿ /Vilelaf Santiago

0501ETNLA15 Lavadoiro da Aira dos Vintes . . .-díx¡ronda M,:

Lavadoiro
0601ETNLA06 Lavadoiro no camiño da Pórtela Lucenza Lucenza, Sta.

María

0703ETNLA05 Lavadoiro San Martiño Montes, Sta. Baia

1003ETNLA02 Lavadoiro Vilela Vilela, Santiago

0202ETNMU03 Conxunto de muiños ao longo do río Baldriz As Mercedes Baldriz, S.
Bartolomeu

0301ETNMUÜ2 Muíño Carzoá Carzoá, S. Roque

0501ETNMU08 Muíño A Xironda A Xironda, S.
Salvador

Muíño 0501ETNMU32 Muíño de Quenllos A Xironda A Xironda, S.
Salvador

0502ETNMU14 Muíño A Pedrosa A Xironda, S.
Salvador

0702ETNMU03 Muíño Montes Montes, Sta. Baia

0901ETNMU03 Conxunto de muiños no rio Píchos Diseminado San Millao, Sta.
María

023NAT01 Eidos de Rebordondo Rebordondo Rebordondo, S.
Martiño

028NAT02 Entorno do Castro de San Millao San Millao, Sta
María

02SNAT03 Serra do Larouco Varias

Patrimonio
natural 028NAT04 Río de Baldriz Baldriz, S.

Bartolomeu

028NAT05 Rio Píchos e Río Porto de Reí Vanas

028NAT06 Eidos e Veigas de Lucenza Lucenza, Sta.
María

028NAT07 Castro e Veiga da Saceda Lucenza, Sta.
María

Peto de ánimas
0501ETNPEQ7 Peto de ánimas de San Francisco de Asís A Xironda A Xironda, S.

Salvador

0703ETNPE02 Peto de ánimas San Martiño Montes, Sta. Baia

0202ETNPO02 Ponte sobre o río Baldriz As Mercedes Baldriz, S
Bartolomeu

0501ETNP002 Ponte Nova A Xironda A Xironda, S.
Salvador

Ponte
0501ETNP003 Ponte Vella A Xironda A Xironda, S.

Salvador

0501ETNP004 Ponte do Madeiro Diseminado A Xironda, S.
Salvador

0501ETNPO05 Ponte na estrada vella a Lucenza A Xironda A Xironda, S.
Salvador

0602ETNP008 Ponte na Veiga A Saceda Lucenza, Sta.
María

Pozo 1003ETNP204 Pozo Vilela Vilela, Santiago

0201NATS010 Souto comunal de Baldriz Baldriz Baldriz, S.
Bartolomeu

Souto
0202NATS007 Souto comunal As Mercedes

0702NATCGIM06 Souto comunal de Montes Montes Montes, Sta Bala

0703NATS006 Souto comunal de San Martiño San Martiño Montes, Sta Baia
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xacemento Denominación Lócalización A<Jsf:r¡ción cultural Adscrición
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GA32028023 As Fontes da Pedrosa / Os 
Bacelos í A Pedrosa i ^Romano Asentamento /Vila

GA32028024 0 Chedeiro /Outeiro do
Muiño

V*. ■ ¿
■^Pedrosa ^* Idade do Bronce Lugar funerario

GA32028027 0 Xan Carneiro A Xironda
tVtf. ':

Medieval
¡t te! 3 UUSTO

Lugar funerario

GA32028028 Grou A Xironda Romano Asentamento /V ¡la

GA32028030 Viduedo A Xironda Romano Asentamento (Vila

GA32028031 Carbas / A Adega dos Cucos A Xironda Romano Asentamento / Vila

GA32028032 San Froitoso A Xironda Medieval Asentamento 
/Lugar cultual

GA32028033 San Froitoso A Xironda Romano Asentamento /Vila

GA32028034 A Ronca A Xironda Romano Asentamento / Vila

GA32028035 Alto da Barxa A Xironda Paleolítico Indeterminado

GA32028036 A Chaira A Xironda Paleolítico Indeterminado

A Xironda (San 
Salvador)

GA32028039 Campos do Sapo / 0 Morrión A Xironda Idade do Bronce Asentamento ar 
libre

GA 32028042 Os Bacelos A Pedrosa Calcolítico - Bronce Asentamento ar 
libre

GA32028043 Penedo das cruces A Pedrosa Idade do Bronce
Lugar con
representación
gráfica

GA32028045 Penedo de Grou A Xironda Idade do Bronce
Lugar con
representación
qráfica

GA3202B046 Regato do Tapado A Xironda Idade do Bronce
Lugar con
representación
gráfica

GA32028047 Monte da Moura 1 A Pedrosa Idade do Bronce
Lugar con
representación
gráfica

GA32028048 Tras da Deguesa A Pedrosa Idade do Bronce
Lugar con
representación
gráfica

GA32028049 Monte da Moura II A Pedrosa Idade do Bronce
Lugar con
representación
gráfica

GA32028-ACH1 Sartegos antropomorfos de A 
Xironda A Xironda Medieval Sartegos

Atas (Santa María) GA32028050 A Reboleira As Estibadas Medieval Asentamento
fortificado

Carzoá (San Roque)
GA32028006 A Cidá Carzoá Idade do Ferro

Castro i
Asentamento
Fortificado

GA32028051 0 Caldeirón Carzoá Neolítico Túmulo megalítíco

GA32028002 As Chairas M-1 Lucenza Neolítico Túmulo megalítíco

GA32028007 As Chairas M-2 Lucenza Neolítico Túmulo megalítíco

GA32028008 Melisendra Lucenza Neolítico Túmulo megalitico

GA32028009 A Rígueira Lucenza Neolítico Túmulo megalitico

GA32028010 0 Gástelo Lucenza Medieval Asentamento
fortificado

Lucenza (Santa 
María)

GA32028011 Lucenza Lucenza Romano Asentamento /Vila

GA32028012 Pedra Mouriña Lucenza Medieval Asentamento
fortificado

GA32028013 Quinta Meá Lucenza Romano Asentamento) Vita

GA32028014 Vi Herma Lucenza Romano Asentarrtentp /Vita

GA32028015 Monteceío Lucenza Idade do Ferro . ;
Castro./.^ ...
Asentamento v ' “ ' 
fortificado

GA32028016 Santa Marta Lucenza

ZT5
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GA32028017 0 Caco / Os Terrees Lucenza fpmano ■' '.. js^sentamento / Vila

GA32028018 Pozo dos Mouros f Casa da 
Neve Lucenza ''Moderno A”

y w
Lugar actívidade

GA32028019 Igresma dos Mouros Lucenza Idade do Ferro Asentamento
fortificado

GA32028020 A Poula A Saceda Romano / Medieval Lugar funerario

GA32028021 0 Madorriño A Sacada Neolítico Túmulo megalitico

GA32028022 A Cidá / Castro de Saceda / 
M(e da Moura A Saceda Idade do Ferro

Castro
/Asentamento
fortificado

GA32028044 Cruceirode Santa Marta Lucenza Idade do Bronce
Lugar con
representación
gráfica

GA32028-ACH2 Ara de Lucenza Lucenza Romano Ara

Castro /
GA32Q28005 A Cidá Montes Idade do Ferro Asentamento

Montes (Santa Baia) Fortificado

GA32028038 Terreo de Abaixo Lamas Romano Achados ajilados/ 
Miliarios

Rebordondo (San 
Martiño)

GA32028003 Os Mallos Rebordondo Romano Asentamento / Vila

GA32028004 A Carballeira i Castro dos 
Mallos Rebordondo Idade do Ferro

Castro í
Asentamento
Fortificado

San Millao (Santa 
María)

GA32028001 A Cidá do Castro San Millao Idade do Ferro Taller / Factoría

GA32028D26 A Cidá do Castro /Castro de 
San Millán San Millao Idade do Ferro

Castro /
Asentamento
fortificado

Vilela (Santiago) GA32028025 Moi menta Moi menta Romano / Medieval Asentamento / 
Sarcófagos
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