
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN GRÁFICA

P.G.O.M. DAPOBRADO CARAMIÑAL 
CATÁLOGO DE EDIFICACIONS E BENS A PROTEXER

FICHA N°

25

denominación: Cruceiro da Banda XUNTA DE GALIC IA

localización: A Banda. Santa Cruz de Lesón
Mp.’OP5C? - ucs t«uuua
eslabiecidos pola Orde da Conselleira de Política

_____T. ...........i.-;- n ~ t!.^_________________
| ■" "■ "* -

TIPOLOXÍA EDIFICATORIA: Cruceiro de data' 2 5 OUT. 2007
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S XVI-XVI1 ' S^Oxele do setvlzo de PM¡>icación Urbanística

uso actual: Cruceiro. Elemento escultórico

estado de conservación: Regular
^ "ht dro Hau!o Uoinez Hielo

DESCRIPCIÓN XERAL:

É un característico cruceiro da tipoloxía denominada de Loreto ou «de capeliña» que, pola súa factura, poderia ser un dos 
máis antigos deste tipo no municipio, xunto co denominado O Cruceiro Novo, co que manten evidentes similitudes. A robusta 
columna prismática soporta unha fornela, coroándose coa figura da crucifixión.

VALORACIÓN INTERESE:

Con gran interese pola súa antí 
conforme ós patróns habituáis na

Iscrición estilística, con imaxes talladas de traza bastante inxenuísta, 
popular, situándose nun contorno en transformación.

mido segundo as moditieacicms impostas pola Orde de 1 de 
sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da Pobra 

do^Caramiñal ditada pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 
portes e aprobado polo Pleno desta Corporación Local na sesión 

i de data 26 de xullo de 2007.
Ná Caramiflal, a 27 de xullo de 2007
O S^cretarib

nández Fernández

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:

Convén acondicionar un contorno próximo ó cruceiro, agora condicionado por unha posición bastante marxinal respecto ó 
viario e premido por novas construccións próximas ó mesmo.



ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN GRÁFICA

SITUACION ESCALA 1/5IHM)
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_________________________
denominación: Ponte da Misarela

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aprobado parcialmente coas cor.dicións e nos termos 
establecidos urde da Conselleira de Política

localización: Rio Pedras Santa Cruz de Lesón
lg;ii.,;;ici, ce.-:. ■ • '' ■■ ' e - -Sr

1 de data; 2 b QUT. 2007

tipoloxía edificatoria: Ponte /*' 0 xefe oo swvizo üe"; Urbanística

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XIV ■ ||

uso actual: Ponte y/Pearo Paulo Gómez Rielo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

DESCRIPCIÓN XERAL:

A Ponte salva a estreita canle do río Pedras ñas proximidades do antigo eremitorio de San Xoán da Misarela, seguindo o 
vello camiño real que comunicaba a vila da Pobra con Lesón. Esta constituido por un único van en arco de medio punto 
construido en cantería, sendo os muros laterais, que o complementan, de manipostería.

VALORACIÓN INTERESE:

Con gran interese como elemento patrimonial que contribúe á caracterización dun contorno natural moi valioso, no que 
destacan, ademáis, distintos restos arqueolóxicos próximos que contribúen á súa singularidade (camiño real, petroglifo da 
Misarela, ruinas do eremitorio de San Xoán de Lesón).

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:
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FICHA N°

27

denominación: Conxunto arquitectónico de Aldea Vella

localización: Aldea Vella. Santa Cruz de Lesón

A; •

Territorial. Obias Publicas e Transa

ións e nos termos
------ -a |>oii;!eo
ules

1 —f=-------------------------------
data 2 5 mu 2007

tipoloxía edificatoria: Ediñcacións arquitectura popular
i IrhonScMríl

época de construcción: Vanas
" ' •' 3 itild dv seivar nr *

. j^y

uso actual: Sen uso, vivenda, muiños, construccións auxiliares C tez Rielo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

DESCRIPCIÓN XERAL:

Conxunto etnográfico formado 
dres e un hórreo, así como poi¿ 
poboamento rural agora practi 
ción paisaxística do enclave.

ción de muíños, vivendas e outras construccións accesorias como alpen- 
nalizacións que conducen a auga ata os muíños, que configuraba un 

e que convén recuperar polo seu interese constructivo e confígura-

jmento corrixido segundo as modiíicacióris impostas pola Orde de I 
larzo de 2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da 

.ira do Caramiflal ditada pola Conselleria de Política Territorial, 
r.iras Públicas e Transportes c aprobado polo Pleno desta Corporación 
.ocal na sesión ordinaria de dala 26 de xullo de 2007.

Na Pobra do Caramiñal. a 27 de xullo de 2007 
O Secretario

ido. Ricardo Fernández Fernández ________________________________________

VALORACION INTERESE:

Con gran interese como conxunto etnográfico característico que, polo seu abandono, permaneceu á marxe das 
transformacións habituáis no resto do medio rural do municipio, emprazándose no ámbito protexido da Serra do Barbanza 
e formando parte dun entorno paisaxístico de gran valor.

nivel de protección: Integral
Estructural para as vivendas n°s 3 e 4 e Ambiental para a vivenda n° 5, así como os alpendres n°s 1,6,7 e 8.

OBSERVACIONS:

Iniciouse o desenvolvemento dun Plan Especial para a Protección e Recuperación do Conxunto da Aldea Vella, definíndose 
no P.X.O.M. o seu ámbito.
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as modificacións impostas pola Orde de 1 
2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da 

Caramiñal ditada pola Consellería de Política Territorial, 
bras Públicas e Transportes e aprobado polo Pleno desta Corporación 

LÍ5etd na sesión ordinaria de data 26 de xullo de 2007.
Na Pobtado Caramiñal, a 27 de xullo de 2007 
O Secretarl
\sdo. Ricardo Fernández Fernández

FICHA N"P.GO.M. DA POBRA DO CARAMIÑAL
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denominación: Antiga minicentral eléctrica do rio Pedras X': C AD-^ GALICIA

localización: Rjo Pedras
;;r. r ■ . n í ' nos lermos

eso: =-;dos pr!:i Orde da Conselleira de Política
--------------- —------í----------------------------- ------------------’rzz

tipoloxía EDIFICATORIA: Arquitectura Industrial de data 1 2 5 OUT. 2007
época DE CONSTRUCCIÓN: Principios s. XX (alrededor 1.920) 0 xefe do servizo de Piyücadón Urbanística

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno yPédíü Páüfa Gómez Rielo

DESCRIPCIÓN XERAL:

Antiga construcción destinada á producción e abastecemento de enerxia eléctrica á vila que destaca pola súa implantación 
nunha paisaxe de grande singularidade, sobre o escarpado curso do río Pedras.

VALORACIÓN INTERESE:

historia moderna da vila.

nivel de protección: Integral

OBSERVACIONS:

Pola súa implantación nun contorno de gran valor paisajístico e a súa localización, incorpórase ó ámbito do Plan Especial de 
Protección e Recuperación do Conxunto de Aldea Vella.


