
1. Definición e catalogación.

Constituen bens de interés cultural suxeitos a protección 

urbanística, dacordo coas determinacións da presente Ñor 

ma:

a) Os edificios e conxuntos de interés histórico-artísti 

co, arquitectónico e urbaníético.

b) Os xacementos arqueolóxicos e castros.

c) Calquera outro que, por aplicación da lexislación vi- 

xente e a iniciativa da Administración competente ou 

do Concello se determine.

Os bens aos que nos estamos a referir quedan incluidos 

nun Catálogo Complementario de edificios e conxuntos= 

obxeto de protección aos efectos do disposto no arti

go 13 da LASCA e arts. 86-2 e 87-1 do Regulamento de 

Planeamento.

A presente Norma será de aplicación, exclusivamente aos= 

bens de interés cultural que se localizan fora do ámeto= 

do Casco Histórico dá vila de Noia tal e coma se delimi

ta éste ñas presente^" Normas Subsidiarias-r-ma-As—&& —que

^iatyga^os dentro do mí smo teí^OiJnoiirnE^Ta^iQíb^jlpri^^^^d^i^l
I

de marzo cte 090, e conté n as mod'icacións i 
derivadas do proceso de exposición publica.
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tórico-artístico-arquitectónico-urbánístico e ambiental, = 

serán obxeto de protección, dacordo coa ordenación especí

fica da zona onde se sitúen, coa lexislación vixente e coas 

seguintes determinacións, clasificando a súa protección.en: 

integral e non integral, dacordo co Anexo final das presen 

tes Normas.

a) Edificios e conxuntos de interes histórico-artístico que 

serán obxeto de protección integral.

Alcance da protección. Distinguiranse varios casos, en 

función da natureza do obxeto protexido.

Cando o obxeto protexido sexa un edificio e no Catálogo 

figure exclusivamente como tal, a protección entendera- 

se que se extende a toda a parcela onde se ubique tal = 

edificio, quedando excluida calquera segregación en no

vas parcelas, tanto para edificios protexidos no solo = 

urbano como no non urbanizable.

Cando o obxeto protexido sexa un edificio e os xardíns=

xardíns, hortas ou zonas

calquera modificación dos

malmente o ámet-o de in
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os ornamentáis

non vexetais fon-

sendas ou camiños obxet

0 Concello deberá solicitar díctame pericial ou adminis 

trativo de facultativos ou organismos competentes can

do a modificación pretendida non se xustifique como con 

servación ou mantenemento e poida suponer un cámbeo de - 

carácter do ámeto protexido, correndo os gastos orixi- 

nados neste caso, polo -promotor das obras. Expresamente 

quedará proibida a corta de especies arbustivas ou arbó 

reas autóctonas ou exóticas que por porte, idade ou si

tuación estratexica, formen parte importante da xardi-= 

neiría ou entorno inmediato; ou a destrucción dos ele-= 

mentos , vexetais ou non, máis arriba relacionados.

Cando o obxeto protexido sexa un xardín ou unha horta = 

estarase ao disposto no punto anterior.

Cando o elemento protexido sexa unha torre ou pazo en-" 

tenderáse que a protección extendese a toda a parcela = 

que coa edificación definen a unidade que responde tra

dicionalmente a tal terminoloxía. Quedará excluida a po 

sibilidade de calquera segregación que rompa a dita uni_

Documento aprobado inicialmenie o 
de marzo do 1990, e centén es mal sacie nJ 
de ijadas do proceso de exposición pública.
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Obras Dermitridas . Con carácte: !zanse obras
de restauración total ou parcial e conservación

No caso de que nun edificio catalogado e con protección 

integral se preténdese efectuar algunha obra non clasi- 

ficable como de conservación ou restauración, isto e, = 

consolidación ou rehabilitación e así se xustifica.se na 

memoria do proxfecto que acompañe á solicitude de licen

cia, o Concello poderá denegar a dita licencia se consi_ 

derase que e posible e comenente un maior degrao de pro 

tección e conservación. Neste sentido e se non existe = 

conformidade do solicitante , o Concello poderá solicitar 

dictamen pericial ou administrativo de facultativos - ou 

organismos competentes, con cárrego ao promotor da obra.

Explícitamente quedarán proibida-las obras de reestruc

turación e derrubo parcial ou total. Igoalipente as de = 

rehabilitación que supoñan un cámbeo tipolóxico e/ou de 

uso, agás as excepcións derivadas do epígrafe seguinte. 

Coidarase expresamente da conservación daqueles eleipent 

tos estructurantes da tipoloxía de que se trate (acceso, 

circulacións , escadas, zonas de servicio, etc.) e aque_ 

las outras da estructura e/ou ornamentáis (muros de car 

ga, forxados, cuberta, artesonados, escudos, etc) que =

na caracterización do obxetoJ’a‘ -
Documento aprobado ir»r_, < - .

de marzo do :s;rq e conté: - . , \
¿aovadas do proceso de ev- ;.,s.
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Aproveitamentos Dermitidos. Nos edif. s

situados en solo pendente de planeamiento especial, n> 

se permitirán actuacións que impliquen aumento de vol 

me nen cambio de uso, en tanto non se redacte o dito 

plan especial.

Nos edificios catalogados en solo urbano e non penden

tes de planeamiento especial explícito, non se poderá ai 

menta-lo volume autorizándose exclusivamente usos de vi_ 

venda existentes ou equipamientos. No caso de elementos^ 
non edificatorios (pontes, crucsiros , etc.) non se poderá 

altera-lo entorno nun radio, de, alómenos, 15 m. do ben de que se tr 

No caso de elementos protexidos situados no medio rural 

(solo non urbanizable) como torres, pazos, etc., con = 

parcelas de grande extensión e que coas edificacións for 

man unha unidade tipolóxica determinada, poderá comple- 

tarse o volume existente ata un máximo de 0,04 m /m = 

aplicado á totalidade do ámeto, sempre que non signifi

que incrementa-la edificacián existente en máis dun 15%
2 2(medido en m /m 5.

0 novo volume poderá disponerse libremente no ámeto da 

parcela cumprindo cás seguintes condicións:

- Non significará segregación de parte ou partes da uni

dade considerada ou pwa«<nai am*nn urbanística.
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A comoosición regados man-
terán unha relación armónica eos edificios existente1

e protexidos no ámeto.

- Deberase disponer totalmente exenta das edificacións= 

principáis existentes.

- Se se sitúa dentro dunha área definida por unha liña=

homotetica trazada a 10Q metros de distancia dos muros 

exteriores da edificación ou grupo de edificacións = 

que integran o conxunto edificatorio a protexer. 0 =

Concello poderá exixir maior acaemento do proxecto, = 

se considerase que non e suficente a nova edificación 

proxectada coas existentes, a paisaxe ou entorno inipe 

diato. Se non houbese conformidade do soliciLente, o 

Concello poderá solicitar dictamen pericial ou admi-= 

nistrativo de facultativos ou organismos competentes, 

con cargo ao promotor.

- Se se sitúa fora da dita área o degrao de acaemento " 

concretarase nos aspectos determinados no punto ter-= 

ceiro. Se houbese disconformidade actuaráse como no = 

punto anterior.

En calquera caso, a situación da posible, nova edifica 

ción respetará a disposición xeral das zonas axardina

i E ele méritos arbóreos Ou "árhuSrtf - '

c

das ou de cultivos do
vos" Ész/qs-t^ntes e prot óxidos . documento aprobado inicia»1 rúa 
" ‘'N ^ de marzo de 1990, e comé* > ,■:;<

dentadas do procese de exposioc ¡ ur
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' '-‘yysío protex

va como da edificación feida xur>

patibles co caráct
:ermitiranse =

. Vivenda familiar para a edificación principal e ex

cepcionalmente de auxiliares; equipamento relixioso 

cando se trate de igrexas ou canelas.

. Vivenda familiar e instalacións derivadas da explo

tación primaria do solo para as edificacións auxi-= 

liares; ou as novas que poidan xurdir.

. Equipamento público.

No caso de elementos non edificatorios en solo non urbanizable a 

protección extenderase a 50 m. no caso de vías e nontes 

e a 10 m. no caso de fontes.

b) Edificios e conxuntos de interés arquitectónico-urbaníq 

tico e/ou ambiental que serán obxeto de protección non= 

integral.

Alcance da protección:

Idem epígrafe a) anterior.

Obras permitidas. Con carácter xeral autorizaranse obras 

de restauración total ou parcial, conservación, restaura 

ción, consolidación e rehabilitación.

Cando nun edificio obxet

reestruc

de protección non integral se

ur
derivadas tío proceso cíe exposición pública.

3>ia, a ^
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interior) ou unha

da envolvente exte;

posible) o Concello exixirá a presentación da documenta 

ción complementaria que se especifica no epígrafe corres 

poniente deste apartado, que garantizara que as obras = 

que se proxectan non afectan ao carácter tradicional do 

edificio obxeto de protección nin o do seu entorno. Se 

o Concello estimase que ese carácter non quedaba garan

tizado poderá denega-la licencia. Se non existise con— 

formidade co solicitante , o Concelio poderá solicitar = 

dictamen pericial ou administrativo de facultativo ou - 

organismos competentes , con cargo ao promotor,

Explícitamente quedarán proibido-los derrubos parciais= 

ou totais que afecten á envolvente do edificio (fachada 

e cubertas) ou a moaificación dos oeos ou a apertura de 

outros novos ou aqueles cámbeos na envolvente que modi- 

fiquen a composición xeral.

No caso de que no edificio protexido sexa posible a a'di_ 

ción de planta, esta faráse mantendo as condicións es

tructuráis da planta do edificio preexistente en canto= 

sexa posible e as da fachada en canto ao ritmo da can — 

teiríra, manipostería ou ornamentación & 1 —■

Documento aprobado ¡nuialmmde o 2.?. 
de marzo de 1990, e conten as rnotfHcacións 
derivadas do proceso de exposición publica.
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la
Erario.

Aproveitamentos p^i i-i nn^ . tln xeí 

tipo de solo onde está ubicada a 

ción protexida.

’espondente ao 

/ou edifica- =

2. Tipos de obra que afectan ao conxunto. do edificio.

a) Conservación: Son aquetas destinadas a cumplí-las = 

obligacións da propiedade no que se refiré as condi-= 

cións de ornato e hixiene da edificación. Non poden = 

afecta-las características formáis do edificio nin = 

ocasionar alteracións ou sustitucións de calquera dos 

elementos estructuráis ou de diseño do edificio.

b) Restauración: Son aquelas obras encaminadas a unha = 

conservación en grado máximo, ñas que se pretende a = 

reparación dos elementos, estructuráis ou non, do = 

edificio á vez que reproduci-las condicións orixinais 

do edificio sen aprotación de elementos denoyo diseño, 

mesmo a restauración do mobiliario orixinal e da deco 

ración, ou dos procedentes, alómenos, das últimas eta 

pas de utilización.

Camdo implique a sustitución inevitable dalgún elemen 

to, a reposición será o máis fidel posible cas condi- 

cións orixinais.

c) Consolidación: Son aq

cial ou total dalgún

je las obras encaminadas a conser
Documento aprobado inicia Ir .ente o Th

qu^6 S^^Üfd^SO.seiedniéíua^pfód-p^r^g
derivadas do proceso de exposición pública 

elemento estructural, con aporta 
&S& ^ ~
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formas

cion de elementos novos, con 111 i iM imh 11 11 111 i mate 

rial diferente aos sustituidos, peaóo respetando a or 

ganización espacial integramente, así coiqo a tipolo- 

xía estructural e a composición exterior da enyolven 

te do edificio (fachadas e cubertas).

d) Rehabilitación: Son aquelas obras encaminadas a me-=
-> , ^ ...llorar e axeita-las condicions de habitabilidade e =

que impliquen unha redistribución da organización es 

pacial, conservando as caracterí sticas estructuráis =' 

e a composición exterior da envolvente do edificio = 

(fachadas e cubertas).

el Reestructuración; Son aquelas obras encaminadas a = 

unha anovación mesmo dos elementos estructuráis que 

impliquen variacións do tipo de estructura, podendo- 

incluí-la demolición dos elementos estrudturais ou = 

en degrao máximo, ao vaciado do edificio, conservan

do as fachadas existentes ao exterior, interior e pa 

tios e a liña e tipo de cuberta.

f) Adicción de plantas . Son aquelas obras encaminadas a 

aumenta-lo número de plantas do edificio mantendo ou 

non a tiooloxía estructural. Asimilable á reestructu
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ción especifícans,

o edificio deixa-dente. Soio neste

rá de se considerar protexida.

3. Patrimonio arqueolóxico.

Esta protección comprenderá as zonas que se catalogan = 

nestas Normas, ou que se poidan chegar a catalogar no = 

futuro, por consta-la presencia de xacementos arqueoló- 

xicos ou porque existan razóns que permitan supoñe-la - 

existencia de restos enterrados ou ocultos.

Nestas zonas quedan proibidas tódalas operacións que im 

pliquen variacións das condicións existentes na área deq 

limitada (movementos de térras, edificación, urbaniza— 

ción, etc.), cando o xacemento estea descuberto e loca

lizado. No caso de que non exista xacemento localizado, 

ñero sí razóns que oermitan supoqe-la sua existencia = 

(restos enterrados ou ocultos) calquera operación que = 

implique variación ñas condicións existentes, suoedita- 

rase aos resultados da investigación nrevia dos posibles 

restos , que será preceptiva.

Nos xacementos que estean ou chegasen a estar declarados 

coma tais pola Dirección Xeral do Patrimonio Histórico-

non se poderá realizar operación algunha sen

\ autorización previa da
Documento aprobaof

derivad
.otor das obras.
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Fora das áreas catalogadas erreo no que

aparecerá un xacemento ou indicios zonable"

existencia, a Corooración ordenará a inmediata paraliza 

ción das obras que se estivesen realizando e dará conta 

á Dirección Xeral do Patrimonio Histórico-Artístico pa

ra que adoite as medidas de protección que establece a 

Lei de Excavacións.

4. Coordenación de actuacións.

a) Administración competente en materia de protección de 

bens culturáis e o Concelio coordenarán as súas compe-= 

tencias respectivas, dacordo ás determinaeións destas = 

Normas, sen perxuicio da ampliación do Catálogo.

b) A este fin as zonas de respeto que se determinen reali- 

zaranse dacordo coa ordenación contidá ñas Normas. Asi- 

mesmo, procurarase que os deparaos de protección exixi — 

bles por declaracións monumentais e de carácter históri 

co-artístico sexan coerentes coas determinaeións das = 

Norma s.

r
Documento aprohs nioip:'r''>rt' 

de marzo de 1300, e cortón as r- w 
derivadas do proceso de exposición público

'-gosto de 1 oqo. 1
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No'-mas
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PROTECCION.

A) OBXETO DE PROTECCION INTEGRAL:

Ia) Xacementos arqueolóxicos:

1. Anta de Argalo, ou Cova da Moura, situada no Monte 

Páramo. "Aparroquia de Argalo), con coordenadas 42° 

46T 14", 27 Latitude Norde e 8o 53' 49", 21 de Lon 

xitude Oeste.

2. Castro de Sobreviñas, situado moi perto da Anta de 

Argalo, na parroquia deste nome; ñas coordenadas = 

seguintes: 42° 46T 20", 27 N. e 8o 53’ 47", 21 W.

3. Castro de San Lois, situado no cumio do Monte deste 

nome, na parroquia de Argalo, na linde co Concello 

de Porto do Son, con coordenadas: 8o 54' 32", 27 N 

e 42° 46’ 23", 21 W.

4. Castro Lampreeiro ou Croa do Castro, situado na = 

beira esquerda do Tambre, na parroquia de Roo, ao= 

oeste do lugar de Castro, con coordenadas 42° 49f

3 7" , 2 5 N. e 8o 51 ' 9" , 70 'W,

5. Castro da Barquiña.. de difícil localización, no lu

te ñas coordenadas

gar deste nome e parroquia de Barro, aproximadamen
Do común::, aproado ¡rucia! me rus p.

4rm& ú&moeempm kWcWmqcss 
derivadas do proceso ce exposición pus ...a

N°ia. a ^ da Agosto ce 1990.
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2S) Edificacións:

a) De carácter re]ixioso:

Igrexa de Santa Cistina dé Barro.

" de Santa Mariña de Obre.

Ermida da Virxe do Socorro, en Argalo.

" de Sta. María de Argalo.

0 Claustro do Mosteiro de Toxos Outos que se con 

serva no Pazo da Pena do Ouro.

Capela de San Lázaro, en Barro.

A Igrexa de Santa María a Nova.

Capela de S. Lázaro, en S. Lázaro.

A Igrexa de San Martiño.

Ermida Santo Antón, Barro.

Igrexa de San Francisco.

A Igrexa de San Bernardo. 

Ermida" de 'Sari 'Diego, Obre. 

Capela de San Xosá.

Igrexa parroquial de Boa.

" ,T de Roo.

b) De carácter civil

A Fortaleza do Tapa, ou Pa,zo dos Churruchaos.
0 Hospital de Adentro. Documento tvuc.ws .'ticirla:'r '■? o Si

de marzo do 1990, e cotón as ro&iic- 
derivadas do procese de exposición pdhlicn.A Casa da Xouva. 

0 Pazo Dacosta.
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0 Pazo da Rúa do Forno

A Casa da Rosa.

As Casas Mariñeiras do Curro.

0 Pazo de Bergondo.

0 Pazo de Argalo.

A Casa do Senra.

0 Pazo da Pena do Ouro. 

0 Pazo de Varela Radío.

A Casa de Caamaño 

A Casa Varela.

0 Edificio do Casino 

A Casa do Calvario.

0 Coliseo Noela.

32) Outras construccions.

A Calzada de Balbargos, no lugar deste nonje.

A Ponte do Traba.

A Pontede Noia.

A Ponte Nafonso.

As Murallas (os restos que aínda fican no peirao de 

Cadarso.)

0 Cruceiro do Tapal.

0 Cruceiro do Cimiter 

Rodas).

0 Baldaquino do Cimil 

As Laudas sepulcrais

io (antes situado no Campo das
Documento aprobado mp o ?_>

de marzo de 1990, e conten as ;r;0
derivadas do proceso de exposición dóM- - 

e r i o. . '•

fe. a 3do ^i] rio. _ Aqo

0 Cruceiro de Eiroa.
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B) OBXETO DE PROTECCION NON

A meirande parte dos edificios incluidos neste apartado 

co gallo da súa mellor localización, sinálanse eos seus res-= 

pectivos números de orde nos planiños que se adxuntan ao dito 

apartado.

A relación e a seguinte: 

a) Edificios:

- Edificio da Droguería Rlatar

- Edificio da Caixa de Aforros.

Cl). Casa de planta baixa e unha alta sita en Ponte

Nafonso .

(2) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Ponte Nafonso.

(3) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Ponte Nafonso.

(4) . Casa de planta baixa e unha alta sita na estrada de Noia

a Muros, próxima ao núcleo de Eiroa.

(5) . Casa de planta baixa e unha alta sita na estrada de Noia

a Muros, próxima ao núcleo de , Vi laño va.

(6) . Casa de planta baixa e unha alta sita na estrada de Noia

a Muros, próxima ao núcleo de Vilanova.

(7) . Casa de planta baixa e unha alta sita, no núcleo de A Igre

xa próxima a Igrexa de Sta. Cristina de Bagro.

(8) . Casa de planta baixa A nnha olio i ^ Nni’ f__

a Muros no lugar de Man le. Dorar, sp¡ eludo : •»
| de marzo de .1990

(9) . Casa de planta baixaie N&h&^id^sita ña e'sttadaJ de- Nctehnr. Casa de planta baixaie u¡rha alta, sita ña estfadaJ de- Ncfch| ' ao proce-o de sxpomckto ,

3a Muros no lugar de Manle.^4^
ifhíh, a de A
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rana de Neo,unha alta' sita naCasa de planta

a Muros no lugar de Man le. 0^*»^

Casa de planta baixa e unha ^íta sita na estrada de"*

a Muros no lugar de Manle.

(12) . Casa de planta baixa e unha alta sita na estrada de Noia

a Muros no lugar de Manle.

(13) . Casa de planta baixa e unha alta sita na estrada de Noia

a Muros no lugar de Carcasia.

(14) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Noia, na rúa =

Carcasia, n- 23.

(15) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Noia, na rúa =

Carcasia, n2 5.

(16) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Noia, no lugara

de Calzada.

(18) . Nave de planta baixa e unha alta sita en, Noia no lugar =

de Outomil á beira do río Traba.

(19) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Noia, na rúa San

Bernardo.

(20) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Noia, na rúa San

Bemanrdo.

(21) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Noia, na rúa San

Bemanrdo.

(22) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Noia, na rúa de

Docijnipnfr ?rp--,c¡o

Cíe mr-Tjo do ¡99a. o ,ontén 
derivadas do procese ce

* &
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(23) . Casa de plaifta bai^íF e unha

Porto do Son lugar de

(24) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Bergondo, na=

rúa Ferreiros, á beira do río Vilaboa.

(26) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Bereondo, na=

rúa Vizconde San Alberto.

(27) . Casa de planta baixa e unha alta sita en Bergondo, na=

rúa Vizconde San Alberto-Pena do Ouro.

(28) . Casa de planta baixa e unha alta sita en San Breixo, =

denominada Casa de Creo-'"’Granja el Tesoro".

b) Conxuntos:

(17). Grupo’de 3 casas de planta baixa e unha alta sitas na
^ . osrúa Carcasia, n— 8, 10 e 12.

(25) . Conxutno de 11 edificacions de igual tipoloxía, de plan

ta baixa e unha alta, sitas en Bergondo na rúa Alexan— 

dre Cadarso.

(26) . Conxunto da casa de José Bernardo Marino datada en 1863 ,

capela de 1881, berreo de 11 vanos (24 pes,) e construc- 

cións adxetivas. Sita no núcleo de Balbargos.



- Cruceiro de Montiños., Argalo.

- Cruceiro de Remedios, Argalo.

- Cruceiro da Virxe Negra, Argado,

- Cruceiro de Beiro, Argalo.

- Cruceiro de Figuerras, Argalo.

- Santa de Piñeiro, Argalo.

- Santa de Balbargos, Argalo.

- Cruceiro de Manle, Barro

- Cruceiro da Tgrexa- , Barro.

- Cruceiro do cimiterio novo, Barro,

- Cruceiro de Barro, Barro.

- Cruceiro de Xilvir, Barro.

- Cruceiro de Orro, Barro.

- Cruceiro de Seco, Barro.

- Cruceiro do Loureiro, Barro,

- Cruceiro de Vilanoya, Bari’O.

- Cruceiro de
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- Santa do Telleiro, Barro.

- Santa do Couto, Barro.

- Cruceiro da parroquial, Boa.

- Cruceiro dos Moreira, Boa.

- Cruceiro da Carreira, Boa.

- Cruceiro de Taramancos , Boa. ""

- Cruceiro de Refoxo, Boa.

- Cruceiro do Concello, Noia.

- Cruceiro da Pza, da Constitución, Noia.

- Curceiro do cimiterio, 0 Obre.

- Cruceiro da Agrá das Horas, 0 Obre.

- Cruceiro do Regó, 0 Obre.

- Cruceiro de Anón, 0 Obre.

- Cruceiro de Penadouro, 0 Obre.

- Cruceiro do Campo das Rodas, 0 Obre.

- Peto de ánimas de Beiro, Argalo.

- Peto do cimiterio, Ba rro. ... .... t
- Peto de ánimas de Eiroa, Bar?^ijmsrií0 aPN¡baao imialmeMe c !

cié marzo de 1990, e conten as mediación? ¡ 
derivadas do proceso tío exposición oA v - i


