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Denominación: Igrexa parroquial de San Roque e o seu adro ,.c(jqo .....

Localización: Carzoá
_jn Urbanística ll

Parroquia: Carzoá, S. Roque

Coordenadas UTM 29T 617306.85E 4646838.77N N° de plano: 2j7

Tipoloxía: Igrexa
Descrición: Igrexa dunha soa nave rectangular con tellado de tella cerámica a dúas augas, que son catro no presbiterio, sobre

muros de silleria. A fachada está coroada por unha espadaña de dúas campás, que data de 1653. Construida 
probablemente no s. XVIII. Conta no seu altar maior cun retablo barroco de fermosa feitura, ben conservado, aínda 
que recentemente policromado polos vecinos. A sancristia foille engadida recentemente, pero respectando bastante 
ben a linguaxe formal do conxunto.

Atópase no centro do núcleo tradicional.

Titularidade:

Grado de protección: 

Calificación do solo:

Institucional privada 

Integral

Solo de Núcleo Rural

Estado de conservació Bo

Ordenanza: 4

Actuacións e 
usos
permitidos e 
prohibidos:

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 e 
condicións orixínais, garantan mellor a súa permanencia Deste xeito, permítense as obras cuxo fin sexa a 
conservación e restauración, é dicir, as obras de conservación, restauración e recuperación, quedando expresamente 
prohibidas todas as demais. 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

Observacións: A pouca sensibílídade na resolución de intervencións inmediatas alteróu a relación de escala do elemento co seu
entorno.

rnpnn LO PE LEDRO iQur0nci'?)As intervencións futuras no entorno farán uso dun deseno que respecte a escala e a linguaxe do elemento e do ámbito


