
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN GRÁFICA

SITUACION ESCALA 1/5000

porrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de 
2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello d 

'aramiñal ditada pola Consellería de Política Territoria 
icas e Transportes e aprobado polo Pleno desta Corporació 

sesión ordinaria de data 26 de xullo de 2007. 
ira do Caramiñal, a 27 de xullo de 2007 

iecrctario
icaiido Fernández Fernández

FICHA N°
P.GO.M. DA POBRA DO CARAMIÑAL

i «Tí « ni Mr CATÁLOGO DE EDIFICACIONS E BENS APROTEXER 29

DENOMINACIÓN: Antiga fábrica da luz X\r —A rs GALICIA

LOCALIZACIÓN: O Pozo
irmos

establecidos po'a Orde da Conselloira de Política

'í:
tipoloxía edificatoria: Arquitectura Industrial de date 2 5 OUT. 2007
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XIX-XX f ^ 0 xefa do seivizo Ce - Acackbn Urbanística

USO ACTUAL: I 1 ^
\ i

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo ^Péaro h'hulo Gómez Rielo

DESCRIPCIÓN XERAL:
r
E unha edificación que formaba parte das instalacións da hidroeléctrica que proporcionaba electricidade á vila a principios 
do s. XX, a partir dunha minicentral sobre o leito do rio Pedras.

VALORACIÓN INTERESE:

Con interese como testemuño da historia moderna da vila e do seu desenvolvemento industrial, asi como por integrarse nun 
enclave paisaxístico de gran valor.

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

OBSERVACIONS:

Rehabilitada a construcción en data relativamente recente.
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CONCELLO DE BOlRO

XUMTA DE GALICIA
Aprobado p:-¡ ¡míe cea.- or. .'’Cións 8 ncs termos 
e ii'scVrjp pota Orrie tía ConseUeira de Política 
Territorial, Obras P-'^^s e Transportesr,de data 2 5 OUT. 2007

• ’ ■ n vateO xeíe oo servizo de 1 ■ ^Acadón Urbanística

Mil
TúVóülo Gómez Rielo

\\ \ »

XOBRE L 
(Santo María)

CONCELLO DE RI8EIRA

'Scumcnto corrixido segundo as modificacións impostas pola Orde de I de 
marzo de 2007 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da Pobra 
do Caramiñal ditada pola Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas e 

L • Transportes e aprobado polo Pleno desta Corporación Local na sesión 
ordinaria de data 26 de xullo de 2007.
NaPobra'do Caramiñal, a 27 de xullo de 2007 
O Secretan^
Asdo. Ricardo Fernández Fernández

A POBRA DO CARAMIÑAL (SANTIAGO/STA. MARIA)
VY



SITUACION ESCALA 1/5000

denominación: Torre de Berraúdez (Pazo de Bermúdez)

localización: Rúa Castelao O Caramiñal Territorial. Obras Pu Micas e Transportes

XU'iTA DE GALICIA
s e nos termos

P.X.O.M. DA POBRA DO CARAMIÑAL 
CATÁLOGO DE EDIFICACIÓNS E BENS APROTEXER

FICHA N'

tipoloxía edificatoria: Pazo. Edificación singular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XVI

USO ACTUAL: Dotacional

Txefe do sarvüc  nación umamstica

DESCRIPCIÓN XERAL:

Edificación de planta rectangular, con corpo principal de dúas plantas e torreón lateral que se eleva sobre o conxunto, toda 
ela construida con fábrica de cantería, na que destacan a decoración labrada e a monumental escalinata de acceso. A parte 
máis antiga presenta motivos ornamentáis característicos do Renacemento, cunha gran variedade no tratamento dos distin
tos vans.

VALORACIÓN INTERESE:

Con gran interese pola singularidade das súas solucións arquitectónicas e como mostra dun estilo do que se conservan moi 
poucas referencias na edificación civil, caracterizando un espacio público significativo dentro da trama do casco antigo 
nunha zona que xa sufriu importantes transformacións.

nivel de protección: Integral

OBSERVACIÓNS:

Declarado Monumento Histórico - Artístico (Ben de Interese Cultural) no ano 1.976.
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denominación: Igrexa de Santiago da Pobra e adro do Deán

localización: O Castelo. Santiago do Deán

TIPOLOXÍA EDIFICATORIA: Iglesia. Edificación singular
Territorial, Ob:as Fu'"¡cas e Transportes

r ""
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XIV-XVIII de data 2 5 OUT. 2007
USO ACTUAL: Relixioso 0 xeí6 do servlzo dfc • ideación Urbanística

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRIPCIÓN XERAL:

É unha igrexa dunha soa nave con bóveda de cantería dividida en cinco partes por arcos lixeiramente apuntados e con ábsida 
poligonal na cabeceira, ó que se engadiu unha sancristía. Sobre os distintos treitos da nave ábrense un total de oito capetas, 
entre as que destaca particularmente a capela da Alba, obra do s. XVI profusamente decorada con elementos arquitectóni
cos e figuras labradas en granito que configuran un conxunto de notable singularidade. A absida, que formaría parte do 
templo orixinal, de estilo gótico mariñeiro, está formada por unha bóveda nervada enmarcada por un ampio arco de ingreso.

VALORACION INTERESE:

Con gran interese polo valor histórico dalgúns 
que abarcan desde o gótico ó neoclásico (absi 
Nazareno, da Concepción) dispoñendo tamén 
go, de estilo románico, ó modo da do Pórtico d

constructivos e ornamentáis, con elementos estilísticos 
sfiguración, do Carme, da Soedade, da Alba, de Xesús 
¡cas ó exterior, entre as que resalta a do Apóstolo Santia- 
orrixido segundo as moditkacións impostas pola Orde de 1 de 
7 sobre aprobación definitiva do PXOM do Concello da Pobra 

1 dilada pola Conselleria de Política Territorial. Obras Públicas e 
e aprobado polo Pleno desta Corporación Local na sesión 
data 26 de xullo de 2007.
Caramiñal. a 27 de xullo de 2007

nández Fernández

nivel de protección: Integral

OBSERVACIÓNS:

A protección esténdese con carácter ambiental, agás que en ficha individualizada se asigne outro nivel, a todo o conxunto do 
adro, incluindo as calzadas empedradas, escalinatas e murallas existentes, así como as edificacións tradicionais con antigüe
dad superior a 100 anos que se sitúan dentro do ámbito de protección sinalado no plano de situación desta ficha.



I

P.X.O.M. DA POBRA DO CARAMIÑAL
FICHA N°

\m iiTíaiU mí CATÁLOGO DE EDIFICACIÓNS E BENSAPROTEXER 32

DENOMINACIÓN: Igrexa e adro de Santa María a Antiga . u XU.MTA DE GALICIA

LOCALIZACIÓN:
f

Sta. María. 0 Caramiñal
■ r- -:cs termos

1'"-. • f;0 ; 0rde da Heira de Política
Termoriti!, lb;a: .. . » :. ■ - >>a<¡

1 r —

TIPOLOXÍA EDIFICATORIA: Iglesia. Edificación singular oecata 2 5 OUT. 2007

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: S. XVI-XVII (nave engadida no s. XX)
/' • • • íTr < — -( ■ \ u xefe do servido ue Plicátil5n Urbanística

USO ACTUAL: Relixioso
" - J

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular
ruaro rauio (Jnmez Rielo

DESCRIPCIÓN XERAL:

A construcción inicial consta dunha nave central, capela rectangular e sancristía, A capeta maior cóbrese con bóveda de 
cruzaría nervada. No exterior do templo, de cantería granítica, destaca a fachada principal, con portada alintelada enmarcada 
por pilastras e frontón con fornela, sobre a que se sitúa un óculo de iluminación e escudo de armas labrado, rematándose a 
composición cunha sinxela espadaña de campás.

VALORACIÓN INTERESE:

Con gran interese como elemento de referencia respecto á edificación histórica característica do casco antigo e pola súa 
contribución á configuración dun ámbito urbanístico singularizado, rematando coa súa posición elevada o perfil da antiga 
Pobra medieval.

nivel de protección: Integral

OBSERVAC1ÓNS:

A protección esténdese con carácter ambiental, agás que en ficha individualizada se asigne outro nivel, a todo o conxunto do 
adro, incluíndo as calzadas empedradas, escalinatas e murallas existentes, así como as edificacións tradicionais con antigüe
dad superior a 100 anos que se sitúan dentro do ámbito de protección sinalado no plano de situación desta ficha.


