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Denominación: Igrexa de Santa María e o seu adro 

Localización: As Mercedes

Ms ..Liñas Busto
0202 REL IG 06

Parroquia: Baldriz, S. Bartolomeu

Coordenadas UTM 29T 620802.53E 4658085.03N N° de plano: 2a9

Tipoloxía: Igrexa
Descrición: Pequeña igrexa dunha nave. Ten planta rectangular e cuberta de tella cerámica a dúas augas sobre muros de sillería

na fachada e cachoteria no resto A fachada está coroada por unha espadaña para unha campé, rematada por unha 
cruz latina sinxela.

Construida con toda seguranza no s. XVIII. Sobre a porta de ingreso obsérvase un escudo de armas, non identificable 
a causa da erosión, pero que suxire relación coa casa de Monterrei.

Está situada no borde do núcleo, fronte á escola (0202ARQCON10).

Titula ridade: Institucional privada Estado de conservado Bo

Grado de protección: Integral

Calificación do solo: Solo de Núcleo Rural Ordenanza: 4
Actuacións e Actuacións e usos permitidos: os que determina o nivel de protección.

As obras permitidas serán as tendentes á conservación e posta en valor da edificación, conxunto ou elemento 
permitidos e catalogado, dotándoos excepcionalmente do uso ou usos que, sendo compatibles coas súas características e 
prohibidos: condicións orixinais, garantan mellor a súa permanencia. Deste xeito, permítense as obras cuxo fin sexa a

conservación e restauración, é dicir, as obras de consen/ación, restauración e recuperación, quedando expresamente 
prohibidas todas as demais. Tamén prohibense 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 
xardineria do área ou contomo inmediato do ben catalogado. Exceptúase esta norma cando a árbore ou as súas 
partes supoñan perígo para a integridade do ben

Observacións:

Actuacións e usos prohibidos: os que determina o nivel de protección.

O cemitetís Rofénterramen|o6 ríó-feitpf^agresiva e desproporcionada ao ámbito. A pouca sensíbilidade
inmediatas altferbu

lun Ideseño que respecté a éscata’e a lingL^ -'^ranslar que a 
te fotocopia repruauce o orixinal que 
exhibe. M
ojdúe de ?n/r7

cifciOdifegdálggló elemento co seu entorno As intervencións 
reseata~e a linguaxe do elemento e do ámbito que lie é propio.
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