
IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CASA-MUÍÑO DA PESTE O DE JOAQUÍN 

CT/03-EET/571

LOCALIZACION

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altftude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Ríomulños

Randufe (Sta. Ma da Gula) 

529.316,42 

4.655.217,39 

26 m. s. n. m.

3.9

DESCRICION

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empraza mentó/ Releve:

Entorno; 
Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Casa-muíño

Moderna/ Contemporánea 

Val fluvial 

Urbano e agrícola 

Regular/ Malo

Estructura orixlnal mol modificada. Colocación próxima dun colector

Construcción de plante en L. Consta do piso inferior, onde se atopa o Inferno, unha plante balxa en 

manipostería e sillería, e finalmente un engadldo de primeira planta e batxo cuberta, en ladrillo e cemento revestido e pintado en 

branco; con cuberta a dúas augas, en tella plana. Conserva un pequeño ponte arcado que cruza o río Tripes.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolidación. Investigación e poste en valor, previa autorización do órgano competente da Consellena de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de caildade do mesmo, Calquera fntervendón desle 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlriré da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio. 

Grado H: Permltiranse os usos tradicional agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou constiucdóns que pretendan realizarse 

dentro desta área de cautela ou respecto, establedda nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C. Sodal e Turismo,
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CASA-MUÍÑO DE CARMEN 

CT/03-EET/572

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U, T. M. >0 

Y:
Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Jnmediadóns da Estrada Martínez Padin 

Randufe (Sta. Ma da Guia)

529.357,12

4.655.075,8'!

13 m. s. n. m,

3.9

DESCRICIÓN

Tlpoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns:

Casa-muíño

Moderna/ Contemporánea 

Val

Urbano e agrícola 

Malo. Ruina

O tellado e algunhas fiadas das paredes caéronse e está cuberta de vexetaclón, Colocación próxima 

dun colector

Descríción Xeral: Construcción de planta rectangular anexa a outra vivenda. A vivenda conserva parcialmente muros de 

fábrica en sillería e manipostería e carece de cubería. 0 mufño está no extremo oeste do conxunto, en manipostería e sillería. Presenta 

cuberta a dúas augas, actualmente carece dos elementos de cubrición. Está vinculado ó rio Tripes

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Gnado G. Grado H 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. So a mente permitíanse actuadóns encaminadas a súa reparación, 

conservación, protección, consolidación. Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permlürase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o ohxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Cal güera intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permltiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construccións que pretendan 

realizarse dentro dasta área de cautela ou respecto, establecida tiestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C, Sodal e Turismo.
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PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HUIÑO DE PEREGRINA 

CT/03-EET/573

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Al ti tu de: 

N ° de plano 1: 5.000:

Inmediadóns da Rúa Martínez Padln 

Randufe (Sta. M3 da Guia)

529 A 10,59 

9.659.936,06 

lí m. s. n. m,

3.9

OESCRICION

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracións; 

Descridón Xeral:

Mulño

Moderna/ Contemporánea 

Val

Urbano e agrícola 

Regular

Colmatado e parcialmente Invadido pola vexetaclón. Colocación próxima dun colector.

Construcción de planta rectangular, con muros de fábrica de manipostería, que presente unha cuberta

a duas augas en tella do pafs. Está vinculado ó rio Tripes.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadónse usos:

Grado G: Mantease a tlpoloxía xeral do elemento. 5oamente permltiranse actuadóns encaminadas a súa reparación, 

conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón datgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha pcrda de calldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permltiranse os usos tradicionáis agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida tiestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C. Sodal e Turismo.
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PLANO DE SITUA CIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUCEIRO DA PORTA DOS FERREIROS 

CT/03-EET/574

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Allí tu de: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Praza de Manuel Caramés 

Tui (O Sagrario)

529.479,52 

4.65'l.970,71 

18 m. s. n. m.

3.9

DESCfUCIÓN

Tlpoloxía: 
Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral;

Cruceíro

SXVH ( ano 1607 )

Terraja fluvial

Na salda da antiga Porta dos Ferreiros 

So

Non se aprecian

Cruceíro con dous escalóns e base de sección cadrada. Esta elevase, pechándose cara ó fuste, cun 

releve a modo de aglomeración de pedras, con algún elemento figurativo. O fuste é de sección circular estriado, cun capitel vexetal e 

volutas. A cruz representa o Cristo e a Piedade. O cruceiro está cercado por unha vertía de forxa.

Aparece ñas Echas do inventarío etnográfico de Patrimonio coa ciave de Identificación 36055047.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G, Grado H 

Actuocfóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encaminadas a súa reparación, 

conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultora, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitióse o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calldade do mesmo. Galguera Intervendón deste 

Upo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitlranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C, Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

PETO DE ÁNIMAS DA PORTA DOS FERREIROS 

CT/03-EET/575

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude; 

N ° de plano 1: 5.000;

Praza de Manuel Caramés 

Tul (O Sagrario) 

529.475,88 

4.654.939,52 

17 m. s. n. m.

3.9

DESCRICIÓN

Tipoloxla: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:
Enlomo: 

Estado de conservación;

Alteraclóns: 

Descrtdón Xeral:

Peto de ánimas 

S, XVII 

Val

Urbano, k salda da anbga Porta dos Ferreiros, nun esquinal da praza 

So

Non se aprecian ,

Peto de ánimas encostado o esquinal dunha casa. Presenta pedestal de sección e desenrolo 

cuadranglar, con molduras corridas, na base e no remate. Sobre el está a hornacina enredada con releves do purgatorio, rematada 

cun frontón triangular e unha cruz de ferro.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

ActuadÓns e usos:

Grado G; Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. Soamen Le permltiranse actuaclóns enea miñadas a si) a reparación, 

conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comúnicadón Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervendón des te 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUCEIRO DO PENEDO 

CT/03-EET/576

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude; 

N 0 de plano 1: 5.000:

O Penedo

Tu! (O Sagrarlo)

529.575,96

9.659.899,51

13 m. s. n. m.

3.9

DESCRJCION

Tlpoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións; 

Descrldón Xerat:

Cruceiro

Contemporánea (sáculo XX)

Terraza fluvial

Urbano. Acceso ó Parque do Penedo 

Regular

Non se aprecian

Cruceiro conformado por unha base cadrada, sobre dous escalóns. O fuste é de secdón codeada 

achaflanada ñas arestas. Presenta capitel semlesférico truncado con estrías e cruz de secdón cadrada menor, con Imaxes da 

crucifixión e a maternidades.

Aparece referendario ñas debas do inventarlo etnográfico de Patrimonio coa clave de identificadón 36055048.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUA CIÓN

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G; Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encaminadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, ComúnIcadón Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entomo, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permltiranse os usos trad¡donáis agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarén de autorizadón previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C. Soda) e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000;

FONTE DE FREANXO 

CT/03-EET/577

Arrabal de Freanxo 

Tul (0 Sagrario) 

529.364,44 

4.654.820,23 

18 m, s. n. m.

3.9

DESCRICIÓN

Tlpoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Altera cióos:

Fon te

Contemporánea 

Val

Agrícola 

Bo

Quedo use encalcada nun lateral do camino, a unha cota Inferior da rasante. As modificación e 

engadidos non foron os apropiados.

Descrídón Xeral: Fonte de muro frontal rectangular, encostado a una parede. Presenta un corpo inferior, en sillería, con 

dous caños metálicos. O corpo superior, rematado en oarnlxa e realizado en perplaftos concertados, é de factura recente, ó igual que o 

acceso con muro de contención e escoda, cercado por unha barandilla metálica.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:
Grado G: . Manterase a tipotoxía xeral do elemento. Soamente permillranse actuadóns encaminadas a súa reparadón, 

conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo, Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

LAVADOIRO e ESTANQUE DE FREANXO 

CT/03-EET/578

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas II. T. M. X:

Y:

Altitude; 

N 0 de plano 1; 5.000: 

DESCRICIÓN

Arrabal de Freanxo 

Tul (0 Sagrario) 

529.423,34 

4.654.841,33 

8 m. s. n. m.

3.9

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:
Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións:

Lavadoiroe estanque 

Contemporánea 

Val

Agricola 

Regular / Malo

Coráronse catro pilares de formlgón ó redor do estanque, para a probable Instalación dunha cuberta.

Colocación próxima dun colector.

Descrición Xeral: Lavadolro aberto, de planta rectangular, realizado en sillares de granito, conformando unha pila de bo 

acabado. Destaca a dpoloxfa da lousa indinada para lavar. Tratase dun sillar exento, que non ocupa todo o lateral, estando situada 

nun esquinal e dentro do pilón, apoiada en dúas iousas.

O estanque próximo ten unha planta poligonal en forma de semicírculo. Está realizado en sillería e mamposteria. Presenta 

barandilla corrida de fono. Ñas súas paredes Interiores practlcouse unha escada.

I

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soa mente permitíranse actuadóns enea miñadas a súa re pa radón, 

conservadón, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltlrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofia unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación; HÓRREO de Freanxo

Clave; CT/03-EET/579

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altitude; 

N 0 de plano 1: 5.000;

Arrabal de Freanxo 

Tul (O Sagrarlo) 

529.478,44 

4.654.855,24 

11 m. s. n. m,

3,9

DESCRICIÓN

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Atteracfóns: 

Desorldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Urbano e agrícola, situado entre vivendas unlfamlllares 

Bo

fáltalle un dos remates decorativos 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: M anterase a tlpoloxía xeral do elemento. Soamen te permltiranse actuadóns enea mi ña das a súa re pa radón, 

conservadón, protecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón da!gunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUCEIRO DO OLMO 

CT/03-EET/580

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altitude:

Núdeo urbano 

Tul (O Sagrario) 

529.406,50 

4.655.258,24 

32 m. s. n. m.

N ° de plano 1; 5.000 3.9

DESCRICION

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empralamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación;

Alteraclóns: 

Descrición Xeral:

Cruceiro

SXVm {afio 1725)

Otero sobre terraza fluvial 

Urbano 

Bo

Fol rehabilitado na década dos 90.

Cruceiro sobre plataforma e dous escalóos, con base cúbica. O fuste é cilindrico e o capitel ten 

volutas, motivos vexetals e rostros de anxos. A cruz está mol traballada con releves e a Imaxe de cristo e a matemldade.

Aparece referendado ñas fichas do inventarío etnográfico de Patrimonio coa dave de Identificación 360550'!}.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Cruceiro Incluido no Conxunto Hlstórico-Artístico. Decreto 2286/67 (BOE 19/9/67)

B.I.C. Título xenérico. Leí 16/85, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial reflecbdos no Plan Especial de Protección da

cldade de Tul.

Actuadóns e usos: Os establecidos no Plan Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos estableddos no Plan 

Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permitidos e prohibidos, dentro da zona de respecto do Conxunto hlstórlco- 

amístico de Tul.

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación: PETO DE ÁNIMAS DO OLMO 

Clave: CT/03-EET/581

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de piano 1: 5.DDO:

Núdeo urbano 

Tu! (O Sagrario)

529.420.22

4.655.255.22 

32 m. s. n. m. 

3.9

DESCRICIÓN

Tlpoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrición Xeral:

Peto de ánimas 

S. XVIII

Otero sobre terraza fluvial 

Urbano 

Bo

Carece da portezuela de acceso ó peto

Peto de ánimas encostado a un esquinal adosado a un esquinal dunha parede dunha casa. O pedestal 

é de sección cuadranglar con molduras corridas na base e no remate, asi como no frontal, con desenroio tonxrtudlnal, Interrompldas 

polo vano do peto, sen porta. Sobre o pedestal esté a hornacina con releves alusivos ó purgatorio, tras telxa, e rematada nun frontón 

triangular con cruz de pedra entiba.

NORMATIVA URBANISTICA
Grado de Protección: Peto de Ánimas incluido no Conxunto Histórico-Artístico. Decreto 2286/67 (BOE 19/9/67)

B.I.C. Titulo xenérico. Leí 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español,

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimoniai reflectidos no Plan Especial de Protección da

ddade de Tul.

Actuadóns e usos: Os establecidos no Plan Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permitidos e prohibidos, 

dentro da zona de respecto do Conxunto histórico-artístico de Tul.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave;

PETO DE ÁNIMAS DE SANTO DOMINGO 

CT/03-EET/582

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U.T. M. X:

Y:
Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Sto. Domingo 

Tul (O Sagrarlo) 

529.878,90 

<1.655.561,61 

21 m, s. n. m. 

3.9

DESCRICION

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación;

A Iteración 5: 

Descrldón Xeral;

Peto de ánimas 

Contemporánea 

Terraza fluvial 

Urbano 

Bo

Falta o enrelxado da hornacina

Peto de ánimas encostado á muralla moderna da ddade, ó lado do arco de acceso na rúa Antero 

Rubín. O pedestal é de sección cuadrangular, presentando molduras na base e no remate, onde forma unha comlxa voada. Encima 

está a hornacina, con arco de medio punto, que enmarca os releves do purgatorio. Remata con frontón triangular e cruz de pedra.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Peto de Animas Incluido no Conxunto Histórico-Artístico. Decreto 2286/67 (BGE 19/9/67)

B.l.C. Título xenérico. Leí 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial reflecüdos no Plan Espedal de Protección da

cidade de Tul.

Actuadóns e usos; Os establecidos no Plan Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permíüdos e prohibidos, 

dentro da zona de respecto do Conxunto histórico-artístíco de Tul.

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUA CIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

PALCO DE MÚSICA DEL CANTÓN DE DIÓMEDES 

CT/03-EET/583

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N o de plano 1: 5.000:

Paseo da Corredoira {núcleo urbano) 

Tul (O Sagrario)

529.571,61 

4.655.363,80 

43 m, s. n. m.

3.9

DESCRICION

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrición Xeral;

Palco de música 

Contemporánea (1809)

Otero sobre terraza fluvial 

Urbano 

Bo

Non se aprecian

Palco de planta octogonal con cuberta. A base, en pedra, mide 2,84 m. de lado, 1,60 m. de alto. 

Presenta en fundición, olto pilares, de 3,50 m. de altura, e barandilla, así como os arcos entre os pilares e a comlxa. A cuberta 

presenta un falso telto en madeíra e remata en prlndolo, tamén con forxa. A escada de fundición é exterior.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Palco de música Incluido no Conxunto Histórico-Artístico. Decreto 2286/67 (BOfE 19/9/67)

B.I.C. Título xenérico. Lei 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial reflectldos no Plan Especial de Protección da

ddade de Tul.

Actuadóns e usos: Os establecidos no Pian Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permitidos e prohibidos, 

dentro da zona de respecto do Conxunto hlstórlco-artfstico de Tul.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave;

LOCALIZACIÓN

FONTE, ABREVADOIRO E LAVADOIRO DE STO. DOMINGO 

CT/03-EET/584

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U.T. M. X;

Y:

Altitude: 

N 0 de piano 1: 5.000:

Sto. Domingo 

Tui (O Sagrario) 

529.806,66 

1.655.367,16 

11 m. s. n, m. 

3.9

DESCRICIÓN

Tlpoloxía: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrfdón Xeral;

Adscriclón Cultural; Moderna (1718)Conxunto de fonte, abrevadoiro e lavadolro.

Terraza fluvial

Urbano. Atopase nunha das antigas entrada ó casco histórico.

Bo. Restaurado 

Non se aprecian

Conxunto encostado a un muro de cerre dunha propiedade contigua. A auga sae da fonte, verte no 

abrevadoiro ou pilón e deste no lavadofro. Situado no antigo arrabal de Santo Domingo, no cruce da estrada Artero Rubín co camlño 

que val ó embarcadotro do río Miño. Este lugar coñedase na idade Media como del río Miño. Este lugar se cofieda na ldade Media 

"Fonte do Relmlro"

A fonte, realizada en sillería, presenta un corpo rectangular, rematado en cornlxa. Enriba outro corpo, rematando a fonte, 

de forma troncoplramldal, con pináculo de bola. Na parte Inferior presenta catro caños oon cabezas zoomorfas, dúas frontais e dúas 

laterals, que verten augas sobre unha pileta elevada e perlmetral, que se prolonga polo muro e verte no abrevadoiro.

O abrevadoiro é un pilón de planta rectangular, tamén encostado ó muro, e formado por unha dlsposldón iiñal e 

perlmetral de sillares ben acabados.

O lavadolro está cuberto a unha auga, en tella do país, sobre un entramado de madeira, que descansa en seis pilares 

pétreos de sección cadrada con chaflán ñas arestas, e sobre tres ménsulas slnxelas que sobresaen do muro, en liña eos pilares. 

Presenta un pilón de lavar central, de planta rectangular, realzado en sillería, con lousas corridas Inclinadas e afrontadas.

O conxunto queda enmarcado polo muro na cál se adosen os tres elementos, orlado con almenas, e por outro muro de 

contención do camlño de balxada ó embarcadofro do rio Miño, polo que os tres elementos están a unha cota máts baixa e 

encabronados, acoedéndose a el es por medio dunha escada de pedra ou por unha rampla de balxada. No corpo central da fonte, na 

súa parede frontal aparece o escudo de armas de Tul e unha Inscrldón que pode aplicarse ó conxunto: "Reedificada pola (ddade) ano 

O blspo D. Juan de Sanmlllán oolocou as súas anuas na fonte, pero posteriormente, tras ser reedificada, subsdtuíuse, en 1813, 

as armas do Bispo polo escudo de Tul.

NORMATIVA URBANISTICA

Grado de Protección: Construcción Incluida nun Conxunto Histórico-Artístico. Decreto 2286/67 (BOE 19/9/67}

B.I.C. Título xenérico. Leí 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. __

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial refiectídos no Plan Especial de Protección da cifrarle de Tui.

Actuadóns e usos: Os establecidos no Plan Espedal de Protección, en canto actuadóns e usos permitidos e prohibid9^, dentro 

da zona de respecto do Conxunto histórico-a rtíslti 00 de Tui.
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identificación

Denominación: HÓRREO de Santo Domingo

Clave: CT/03-EET/585

LOCALIZACIÓN

Lugar:

Parroquia:

Coordenadas U. T. M, X:

Sto. Domingo

Tui (0 Sagrarlo)

529.917,93

Y: 9.655.386,35

Altitude: 9 m. s. n. m.

N 0 de plano 1: 5.000: 3,9

DESCRICIÓN

Tipoloxla:

Adscriclón Cultural:

Hórreo

Contemporánea

Emprazamento/ Releve;

Entorno:

Terraza fluvial

Urbano. Está situado entre vivendas unffamlllares

Estado de conservación: Bo, Restaurado

Alteración*;

Descrfdón Xeral:

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Hórreo Inc/ufdo no Conxunto Histórico-Artfstico. Decreto 2286/67 (BOE 19/9/67)

cldade de Tul.

B.I.C. Titulo xenérico. Leí 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial refiectidos no Plan Especial de Protección da

Actuadóns e usos: Os establecidos no Plan Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permitidos e prohibidos, 

dentro da zona de respecto do Conxunto hístórfco-adístico de Tui.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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IDENTIFICACIÓN

Denominación1.

Clave:

CRUCEIRO DO ARZOBISPO LAGO GONZÁLEZ 

CT/03-EET/586

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altitude 

N 0 de plano 1: 5.000

Casco histórico 

Tul (O Sagrarlo) 

529,547,55 

4.655.309,23 

46 m. s. n. m. 

3.9

DESCRICION

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrtdón Xeral:

Cruceiro

S XX (año 1980 aprox.)

Otero sobre ferrara fluvial 

Urbano. Rúa Ordóftez 

Bo

Non se aprecian

Cruceiro sobre unha base cuadranglar, con fuste de secdón cruciforme e capitel de formas 

xeo métricas slnxeias. Na cruz aparece a Imaxe de cristo crucificado. No arranque do fuste aparece unha Imaxe e Santiago peregrino e 

sentado sobre a base unha escultura do Arceblspo Lago González.

Aparece referendario ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa dave de ¡dentiñcadón 36055042.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Cruceiro Incluido no Conxunto Histérico-Artístico. Decreto 2286/67 (BOE 19/9/67)

B.J.C. Título xenérico. Leí 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial reflectidos no Plan Especial de Protección da

cidade de Tul.

Actuadóns e usos: Os establecidos no Pian Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permitidos e prohibidos, 

dentro da zona hístórlco-artistica do Casco histórico de Tui.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUCEIRO DA PRA2A DA ARMADA 

CT/03-EET/587

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altitude 

N o de plano 1: 5.000

Casco histórico 

Tui (O Sagrario) 

529.731,20 

4.655.279,75 

25 m, s, n, m. 

3.9

DESCRICION

Tlpoloxía: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:
Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Cruceiro 

SX1X

Otero sobre terraja fluvial

Urbano. Nunha praza onde conflúen diferentes estradas.

Bo

Non se aprecian

Cruceiro de pedra sobre catro escalóns e unha base cuadrangular. O fuste é de sección circular, 

decorado na súa base con motivos geométricos. O capitel está decorado con volutas. A eren é de brazos longos e estrenos, coa 

representación de Cristo crucificado e a unha pequeña de La Doloroso.

Aparece reíerenciado ñas Fichas do Inventario etnográfico de Patrimonio coa dave de Identificación 36055043.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Cruceiro Incluido no Conxunto Histórico-Artístico. Decreto 2286/67 (BOE 19/9/67)

B.l.C. Titulo xenérico. Leí 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial reflectidos no Plan Espedal de Protección da

cidade de Tui.

Actuadóns e usos: Os establecidos no Plan Especial de Protección, en canto a actuacfóns e usos permitidos e prohibidos, 

dentro da zona histórico-artfstlca do Casco histórico de Tul.
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IDENTIFICACIÓN

I

Denominación;

Clave:

CRUCEIRO DA MISERICORDIA 

CT/03-EET/588

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Casco histórico 

Tul (O Sagrario) 

529.584,21 

4.655.156,60 

44 m. s. n. m. 

3.9

DESCRICION

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación;

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Cruceiro

S. XX (é unha reproducción do ano 1990)

Otero sobre terraza fluvial 

Urbano. Situado nun lateral da Catedral 

Bo

Reproducción do Cruceiro da Misericordia que está no Claustro de la Catedral.

Cruceiro sobre base cadrada e tres escalóos. O fuste é de secdón circular e o capitel presenta motivos 

vexetats, A cruz é pequeña coa Imaxe de cristo crucificado.

Aparees referendario ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa dave de ídentifícadón 36055045.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Cruceiro Indufdo no Conxunto Hfstórico-Artístico, Decreto 2286/67 (BOE 19/9/67)

B.I.C. Titulo xenérico. Leí 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos 6s criterios de actuadón patrimonial reflectidos no Plan Especial de Protección da

cidade de Tul.

Actuadóns e usos: Os establecidos no Pían Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permitidos e prohibidos, 

dentro da zona hlstórlco-artfstica do Casco histórico de Tui.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUCEIRO DEL ATRIO DE S. TELMO 

CT/03-EET/589

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altitude 

N ° de plano 1: 5.000

Casco histórico 

Tul (O Sagrario) 

529.621,14 

4.655.167,80 

40 m. s. n. m. 

3.9

DESCRICIÓN

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Altera cións: 

Descridón Xeral:

Cruceiro

SXVI1I {afio 1769)

Otero sobre terraza fluvial 

Urbano, no atrio da Capel a de S. Teimo 

Regular

Non se aprecian

Cruceiro de base cadrada sobre dous escalóos tamén cadrados. O fuste é de sección cadrada 

achafranadas. Remata con capitel de xeometria slnxela. A cruz é de brazos pequeños, de sección cadrada en chafrán e Imaxes a 

ambos lados da mesma: cristo e a Vírxe.

Aparece referendario ras fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa da ve de identificación 36055045.

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Cruceiro Incluido no Conxunto Histórico Artístico. Decreto 2286/67 (80E 19/9/67)

B.I.C. Título xenérlco. Lei 16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Nos remitimos ós criterios de actuación patrimonial reflectidos no Plan Especial de Protección da

cidade de Tul,

Actuadóns e usos: Os establecidos no Plan Especial de Protección, en canto a actuadóns e usos permitidos e prohibidos, 

dentro da zona histórico-artística do Casco histórico de Tui.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación: HÓRREO das Corbaceiras

Clave: CT/03-EET/59D

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude 

N 0 de plano 1: 5.000:

As Corbaceiras

Randufe fSta. Ma da Guia)

528.991,77

4.654.796,08

37 m. s. n. m.

3.9

DESCRICIÓN

Tipología: 
Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Enlomo: 
Estado de conservación:

Alteración®: 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vi vendas unifam Illa res 

Bo

A porta é de metal 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamiñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolidadón, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, pemnitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns do obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICA CIÓN

1

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación:

Alteraclóns; 

Descridón Xeral:

HÓRREO de Cigueñelras 

CT/03-EET/591

Cigueñelras 

Gulllarel (S. Mamede)

531.500,44 

4.657,083,06 

25 m. s. n. m.

3.10

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vlvendas unlfamlllares

Regular / Malo

Tlpoloxía Informal dos elementos de ventilación. Cuberta en mal estado 

Hórreo de Tipo 3

NORMA TIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. So a mente permltiranse actuadóns enea mi ña das a súa re pa radón, 

conservación, protecdón, consolidación, investlgadón e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexído e o seu entorno, supoña unha perda de caildade do mesmo. Galguera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de Pinzas

Clave: CT/03-EET/593

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altitude: 

N°de plano 1: 5.000;

Pinzas

Guillare! (S. Mamede) 

531.86*1,70 

4.657.020,<17 

39 m. s. n. m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxfa: 

Adscriclón Cultural: 
Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

P¿ de ladeíra sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vive odas uní familiares

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamiñadas a súa reparadón, 

conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirá se o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexido e o seu entorno, supofia unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altitude: 

N 0 de plano 1; 5.000:

DESCRICIÓN

Tlpoloxía: 

Adsorción Cultural: 

Emprazamento/ Releve:
Entorno:

j Estado de conservación:

Altera cións 

Descrición Xeral;

HÓRREO da Cancela 

CT/03-EET/594

A Cancela 

Paramos (S. Xoan)

531.882.28 

'i,656.756,95 

Id m. s. n. m.

3.10

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladeíra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vi vendas unifa mili ares

Bo. En restauración

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamiñadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra rras Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Galguera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave;

HÓRREO da Cancela 

CT/03-EET/595

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 
Coordenadas U, T. M, X;

Y:

Altitude; 
N 0 de plano 1: 5.000:

A Cancela 

Paramos (S. Xoan) 

531,946,77 

4.656.785,90 

18 m. s. n. m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipología: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracfóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vi vendas unlfa mili ares

8o. Restaurado

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns enea miñadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supo ña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

I

Denominación; CRUCEIRO DA CANCELA 

Clave; CT/03-EET/S96

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U, T. M. X:

Y;

A Cancela 

Paramos (S. Xoan) 

531.9*17,39 

■9.656.7^9,86

Altitude: 19 m. s. n. m.

N ° de plano 1: 5.D0Q; 3.10

DESCRICIÓN

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración*: 
Descridón Xeral:

Cruceiro 

S. XWII - XIX 

Terraza fluvial 

Agrícola. A pé de estrada 

Regular

Os escalóos están en mal estado

Cruceiro sobre dous escalóos e unha pequeña base, todos el es de secdón cuadran guiar. O 

presenta unha sección cadrada con rebabas ñas arestas, que son redondeadas. O capitel presenta formas xeom¿tricas e sustenta 

cruz de secdón rectangular a Imaxe de Cristo sobre unha cavefra (vencendo á morte).

Aparece referendario ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa o'ave de identificación 360SS08I.

fuste

unha

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: M anterase a tlpoloxía xeral do elemento. So amente permltiranse actuadóns encaminadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolldadón, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunlcadón Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera ¡ntervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requinté da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permltiranse os usos tradldonais agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entomo e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorización previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

□ave:

ESTANQUE DE ARRAIAL 

CT/03-EET/597

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altítude: 

N 0 de plano 1: 5,000;

Palláns

Rebordóos (S. Bartolomé) 

530,237 

4.656.183,29 

12 m. s. n. m.

3.10

DESCR1CION

Tipología: 
Adscridón Cultural: 

Empraiamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación;
Alteración s: 

Descrldórt Xeral;

Estanque 

Contemporánea 

Terrea fluvial 

Agrícola 

Bo. Restaurado 

Non se aprecian

Estanque ou depósito de auga, destinado a tego. Presenta unha planta circular, e os muros son de 

fábrica de manipostería. O seu arco sureste levantase sobre o terreo, quedando o resto do perímetro encalxado sobre o mesmo, 

actuando como muro de contención. Restaurouse, encintando as /untas dos mampostas e colocouse unha barandilla, en ferro, 

prote/endo o perímetro do estanque.

NORMA TIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado C, ó adiarse na área de cautela arqueolóxica do Castro de Arralal (GA36055022).

Actuaclóns e usos;

Grado G: Mantera se a tipoloxía xeral do elemento. Soa mente permitiranse actuaclóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permítirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da exeeudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns do obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de catldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elementa e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado C; Permitiranse tódolos usos contemplados na ordenanza urbanística correspondente, previo Informe do órgano 

competente en materia de Patrimonio.
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1

IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO de Palláns 

CT/03-EET/S98

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altítude: 
N 0 de plano 1: 5.000:

Palláns

Rebordáns {S. Bartolomé) 

530.216,'46 

4.656.168 

18 m. s. n. ni.

3.10

DESCRICIÓN

Tlpoloxta: 

Adscrición Cultural: 

Empraiamentoy Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Media ladelra de pequeño Otero

Agrícola e forestal. Está situado entre vivendas unifamlllares e campos de cultivo 

Regular / Bo 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G.

Grado A, ó adiarse na área de protección arqueológica do Castro de Arrala! (GA36055022).

Actuadónse usos:
Grado G: Maní erase a tipología xeral do elemento. Soamente permitiranse aduadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacíóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requtrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado A, Permitiranse actuadóns encamlñadas a súa conservación, protecdón, consolidadón, Investigadón e posta en 

valor, previa autorizadón do órgano competente da Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Permltirase os usos tradidonals agropecuarios, sempre que non alteren o substrato arqueolóxlco nln precisen a 

modernización da explotación con novas instaladóns.

Non se poderán realizar tendidos e Instaladóns aéreas ou subterráneas (electriddade, saneamento, augas, etc.,) 

escavadóns, recheos e movementos de térra en xeral, asi como tampouco a plantadón ou arranque de árbores, os cultivos que 

requlran labores profundas e a apertura de pozos e minas.

Non se permiten oonstrucdóns de nova planta.

Para as edificadóns situadas ñas áreas de protecdón Integral poderanse permitir de maneira puntual, obras de mellora en 

canto ás infraestructuras, ó servido das construcdóns {abastecemento de augas, saneamento de augas reslduals, redes de alumeado, 

etc..) e obras de acondícfonamento das mesmas, sempre e cando sexan viables segundo a normativa urbanística municipal. Estas 

obras levaranse a cabo eos medios técnicos adecuados en cada caso, de cara a non afectar gravemente o xacemento arqueolóxlco. 

Predsarase informe previo do órgano competente en materia de Patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO da Cancela 

CT/03-EET/601

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

AlUtude: 

N°de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tlpoloxfa: 

Adscridón Cultural: 

Empraiamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 
Descridón Xeral:

A Cancela 

Paramos (S. Xoan)

532.046,78 

4.656.795,85 

24 m. s. n. m.

3.10

Hórreo

Contemporánea

Pé de (adeira sobre térra ¡a fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamillares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a ti polo» a xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas inmediacións do obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Cal quera intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu enlomo requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO da Cancela

Clave: CT/03-EET/602

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altítude 

N 0 de plano 1: 5.000

A Cancela 

Paramos {S. Xoan) 

S32,054,60 

4.656.770,78 

22 m. s. n. m,

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

DescHdón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladeíra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivencias unifamiliares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execución dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofia unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DENTTFICA CIÓN

Denominación: CRUZ DA PRAZA 

Clave: CT/03-EET/605

LOCALIZACIÓN

Lugar 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M, X:

Yi

Altitude: 

N ° de plano 1: 5.000:

A Praza

Paramos (S. Xoan) 

532.872,18 

<1.657.012,38 

27 m. s. n. m.

3.10

DESCRICION

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empra zarriento/ Releve;

Entorno: 

Estado de conservación:

Atteracións: 

Descrldón Xeral:

Cruz de pedra 

S XVIII - XIX

Pequeño espolón de pé de ladelra sobre terraza fluvial 

Agrícola e vi vendas unlfamlllares. Encrudllada 

Bo

Non se aprecian

Cruz que descansa sobre unha base de forma cuadranglar que ten unha Insaldón ílexlble na súa 

parte frontal. O fuste é de sección cadrada, coas arestas achaflanadas. Os brazos están feltos nunha soa peza, con secdón semellante. 

Aparece refrendado ñas fichas do inventarlo etnográfico de Patrimonio coa dave de Identificatíón 36055080.

NORMATIVA URBANISTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipología xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos dementes etnográficos cando, a causa de la execudón da Ig un ha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calídade do mesmo, Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonais agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorlzadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave;

CRUCEIRO DA TORTA 

CT/03-EET/606

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:
Altitude; 

N °de plano 1: 5.000:

A Praza

Paramos (S. Xoan) 

532.870 Al 

4.656.806,08 

13 m. s. n. m.

3.10

DESCRICION

Tipoloxia: 

Adscríclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrldón Xeral:

Cruz de pedra

sxvn -xvm
Terraza fluvial

Agrícola. Nun cruce de camlños 

Regular/ 8o

A base está semienterrada

Cruz de base rectangular con cavelra fronte e a chaira nado na parte superior. O fuste ten sección 

cadrada con elementos decorativos, e presenta arestas achaflanadas. Os brazos, nunha peza, están mol traballados e amosa coroa 

central.

Aparece referenciado ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa dave de identificación 36055083.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa reparadón, 

conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunlcadón Soda! e Turismo,

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera tntervendón deste 

Upo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H¡ Permitiranse os usos tradldonats agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e preasarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUIÑO DE FOMOLEAL 

CT/03-EET/607

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M, X:

Y:

Altitude: 

N ° de plano 1: S.000;

O Reguelro 

Paramos (S. Xoan) 

533.030,05 

4,657.061,04 

21 m. s. n. m,

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxia; 

Adscridón Cultural: 
Empra zarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración*; 

Descria'ón Xeral:

Mullno

Moderna/ Contemporánea 

Valga da

Agrícola. Entre vrvendas un ¡familia res e campos de cultivo 

Malo. Seml-ruina

Está abandonado, cuberto pola vexetación e fáltalle o telíado.

Construcción de planta rectangular, con muros de fábrica en manipostería e cubería a unha auga, 

carecendo actualmente do tellado. Está vinculado ó regó do Pantel ou Bazoca, afluente do rio Miño. Forma conxunlo co muíño da Laxe 

e co muíño da Fonte.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Soda! e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas tnmedladóns o obxecto protexldo e o seu enlomo, suporta unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradidonats agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establedda nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorización previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUIÑO DA FONTE 

CT/03-EET/608

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altltude: 

N° de plano 1: 5.000:

O Fteguelro 

Paramos (S. Xoan) 

533.017,33 

<1.657.061,98 

18 m, s. n. m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Muíño

Moderna/ Contemporánea 

Valga da

Agrícola e vivendas unífamlllares 

Regular / Bo

Cuberto parcialmente por vexetadón

Construcción de planta rectangular, con muros de mamposteria e cubería a unha auga, en tella do

país. Asociado ó regó do Panteí ou Bazoca. Forma conxunto co muíño da Laxe e o muíño do Fomoleal.

NORMA TTVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación. Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultera, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de ia execudón dalgunha 

obra ñas fnmedladóns o obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calídade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entomo requlriró da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Vista do Muíño de Fomoleal, á asqueada, e o Muíño da Tonta, i deretta.

Vísta do Muíño da Ponte

PLANO DE SITUACIÓN
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

FOfíTE DA PRAZA 

CT/03-EET/609

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

AlUtude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

□ Regueiro 

Paramos (S. Xoan) 

533.005,51 

A.657.002,89 

18 m. s. n. m,

3.10

DESCRICION

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descriclón Xeral;

Fonte e cruz 

Contemporánea 

Valga da

Agr/cola e forestal 

Regular

Está parcialmente cuberto pola vexetadón.

Fonte formada por unha pileta rectangular cuberta parcialmente cunha lousa de pedra, usada para 

regadío e consumo particular. Atopase nun lateral dun camíño, a unha cota máls baixa, accedeodo por unhas escadas. O conxunto 

queda enmarcado por un muro de manipostería, sobre o que se atopa, nun dos lados, unha cruz de pedra, coas arestas achafrandas. 

Formando conxunto, próximo á fonte, ai un pe ira o con dous ximo á fonte, hal un pelrao con dous vanos, un no arco de medio punto, 

realizado en manipostería.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protecdón: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas ¡nmediadóns o obxecto protexído e o seu entorno, suporta unha perda de calidade do mesmo. Galguera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo,

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUA CIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave;

MUIÑO DA BAZOCA 

CT/03-EET/610

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas u. T. M. X;

Y;

Altltude: 

N° de plano V, 5.000;

S. Caetano 

Paramos (S. Xoan) 

532.995,40 

4.656.651,15 

33 m. s. n. m.

3.10

DESCRICION

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración®: 

Descrldón Xeral:

Muíño
Moderna/ Contemporánea 

Valga da en terraza fluvial 

Forestal e agrícola 

Malo. Seml-rulna

Está abandonado, carece de tallado e está cuberto de vexetadón

Construcción de planta rectangular, con muros de fábrica en manipostería e cubería a unha auga, en

tella do país, actualmente caída. Está asodado ó regó do Pantel ou Bazoca, afluente do rio Mirto.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunlcadón Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexido e o seu entorno, suporto unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requtrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permibranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.

1 ..................... " ., " .1; ||| ■ || r,

Iftfr] N TIthlí
A

■

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUZ DO REGUEIRO 

CT/03-EET/611

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Pa rroqula: 

Coordenadas U. T. H. X:

Y:

0 Reguelro 

Paramos (S. Xoan) 

533.069,81 

4.656.999,86

Altltude 

N 0 de plano 1: 5.000;

23 m. s. n, m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 
Descridón Xeral:

Cruz de pedra

S XVII (segundo a Inscridón é do ano 1671)

Pé de ladeira sobre terraza fluvial 

Agrícola e forestal 

Regular

Non se aprecian

Cruz con base rectangular con Inscridón. O fuste é de secdón cadrada, con arestas adiafranadas. Os 

brazos son dunha peza, temén rebabeados e mol trabada dos, con estrías.

Aparece refe rendado ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa clave de iden fricación 36055081.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actúa clóns enea mi fiadas a súa 

reparación, conservaa'ón, protecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmedladóns o obxecto protexído e o seu entorno, supofia unha perda de calidade do mesmo. Calquera Interven dón des te 

tipo que afecte ó elemento e o seu entomo requlrlrá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establedda nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación: HÓRREO do Regueiro

Clave: CT/03-EET/612

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia'. 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude; 

N 0 de plano 1: 5.000:

O llegue 1ro 

Paramos (S. Xoan) 

533.173,03 

4.657.026,25 

36 m. s. n. m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:
Alteración.1:: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladeira, en espolón, sobre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unifamlliares 

Bo. Restaurado 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:
Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unlia perda de calldade do mesmo. Caiquera intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de San Caetano

Clave: CT/03-ECT/613

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas ll. T, H. X:

Y:

Altltude: 

N o de plano 1: S.000:

S. Caetano 

Paramos {S. Xoan) 

533.263,85 

4.657.019,69 

50 m. s. n, m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 
Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Altera cíóns: 

Descrieión Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recbeo de espolón, sobre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas un ifa milla res 

Regular

Un dos tramos se cubrlran con ladrillo 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado Gr Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolldaaón e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de Cultura, 

Comunicadón Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns do obxecto protextdo e o seu entorno, supofia unha perda de calldade do mesmo. Caiquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

i

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación: CRUCEIRO DA CAPELA DE SAN CAETANO 

Clave: CT/03-EET/614

LOCALIZACION

Lugar: S. Caetano 

Parroquia: Paramos (S, Xoan) 

Coordenadas U. T. M. X: 533.281,51 

Y: 4.657.000,63 

Altltude: 52 m. s. n. m.

N 0 de plano 1: 5.000: 3.10

DESCRICION

Tipoloxia; 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns; 

Descridón Xeral:

Crucelro

sxvn -xvni
Recheo de espolón sobre terraja fluvial 

Agrícola. No atrio da Capela de S. Cae taño.

Regular

Non se aprecian

Crucelro sobre dous escalóns e base, rematada por cavelras e osos. O fuste é cilindrico, decorado con 

diversos motivos da pasión. Rematada nun capitel con motivos vexetals e volutas. A cruz é de sección rectangular coas Imanes de 

Cristo e a Piedade.

Aparece referendario ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa dave de identificación 36055082.

NORMA UVA URBANISTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservadón, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calidade do mesmo. Caiquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorización previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C, Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación: HÓRREO de San Caetano

Clave: CT/03-EET/615

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia; 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1; 5.000:

S. Caetano 

Paramos (S. Xoan) 

533.372,72 

<.657.059,17 

53 m. s. n. m.

3.JO

DESCRICIÓN

tipoloxia; 

Adscricíón Cultural: 
Emprazamento/ Releve:

Entorno: 
Estado de conservación;

Alteración*; 

Descrldón Xeral;

Hórreo

Contemporánea

Recheo de espolón sobre terraza fluvial 

Agrícola. Está situado entre vivendas unlfamlllares 

Bo. Restaurado 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuación* encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacións do obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Caiquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlró da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO dasVeigas

Clave: CT/03-EET/617

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Al ti tu de: 

N 0 de piano 1: 5.000:

As Velgas

Baldráns (Santiago) 

533.463,42 

4.656.693,68 

21 m. s. n. m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscridón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Atteraclóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Tenaza fluvial

Agrícola e forestal. Está situado entre vivendas unifamillares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolldadón, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu enlomo, supoña unha perda de calldade do mesmo, Caiquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO das Veigas

Clave: CT/03-EET/618

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altltude 

N “de plano 1: 5.000

As Veigas

Baldráns (Santiago) 

533.866,53 

4.656.763,29 

22 m. s. n. m.

3.10

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unrfamlliares 

8o

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:
Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execución dalgunha 

obra ñas Inmedladóns do obxecto protexldo e o seu enlomo, supoña unha perda de calldade do mesrno. Caiquera deste tipo que 

afecte ó elemento e o seu enlomo requirlrá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUZ DAS VEIGAS 

CT/03-EET/619

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N ° de piano 1: 5.ODO:

As Veigas

Baldráns (Santiago) 

533.870,09 

<1.656.713,89 

22 m. s, n. m.

3.10

DESCRICION

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:
Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descridón Xeral:

Cruz de pedra 

SXVIÜ 

Terraza fluvial 

A pé de estrada 

Regular

Traslado por ensan cha mentó da estrada

Cruz sobre escalón e base cuadranglar, con Inscricfóns en os seus catro lados. O fuste e brazos 

presentan sección cuadranglar sen ningún motivo decorativo.

Aparece referendario ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa clave de identificación 36055086.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G, Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Scamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permiürase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calldade do mesmo. Caiquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H; Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C, Sodal e Turismo.

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO da Igrexa 

CT/03-EET/620

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N “deplano 1: 5,000:

A Igrexa

Baldráns (Santiago) 

533,997,73 

4.656.785,36 

22 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración:: 

Descrlclón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Te maza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfam illa res 

Bo

a cuberta é de urallta 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permttirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de ía execudón dalgunha 

obra ñas inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calfdade do mesmo. Caiquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUZ DA IGREXA DE SANTIAGO DE BALDRÁNS 

CT/03-EET/621

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altltude: 

N o de plano 1: 5.000:

A 19rexa

Baldráns (Santiago) 

534.011,34 

4.656.757,33 

21 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Altera cións; 

Descridón Xeral:

Cruz de pedra

S. xvm
Terraza fluvial

Agrícola. Na entrada ó atrio da Igrexa parroquial 

Bo

Non se aprecian

Cruz sinxela coa base de forma cuadrangular. O fuste presenta unha secdón cadrada coas arestas 

achaflanadas na metade superior. Os brazos da cruz son de sección cadrada e non posúe ningún motivo ornamental.

Aparece referenoada ñas Fichas do Inventarío etnográfico de Patrimonio coa clave de Identificación 36055085.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento, Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execurión dalgunha 

obra ñas inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Caiquera intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradidonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUA CIÓN



IDENTIFICA CIÓN

Denominación: HÓRREO da Igrexa

Clave: CT/03-EET/622

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M, X:

Y:

Altitude: 

N “de plano 1; 5.000:

A igrexa

Baldráns (Santiago) 

533,980,26 

4.656.714,63 

20 m. S- n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola, Está situado entre vivendas unlfanvliares 

Regular

O tellado están en mal estado e carece de porta. 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo,

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmediacións o obxecto protexldo e o seu enlomo, supoña unha perda de calidade do mesmo. Caiquera intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu enlomo requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO da Igrexa

Clave: CT/03-EET/623

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

Altltude:

A Igrexa

Baldráns (Santiago) 

534,154,23 

4.656.724,68 

23 m. s. n. m.

N ° de plano 1: 5.000; 3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve;

Entomo: 

Estado de conservación:

Atteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamIIlares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

J

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicadón Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón datgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Caiquera intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requinté da pertinente autorización do organismo competente en materia de patilmonlo.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación; HÓRREO da Igrexa

Clave; CT/03-EET/624

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altftude: 

N 0 de plano 1: 5.000;

A Igrexa

Baldráns (Santiago) 

534.230,60 

4.656.737,15 

23 m. s, n, m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Empraia mentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrídón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Situado entre «vendas uní familia res e campos de culdvo 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protecdón: Grado G 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protecdón, consolidadón, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas mmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calidade do mesmo. Caiquera intervendón deste 

tipo gue afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

Clave: CT/03-EET/625

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:
Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1; 5.000:

Cerquelro

Baldráns (5antiago) 

53") .613,67 

9,656.775,39 

19 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Deseridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Val

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamllíares 

Regular / Bo 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tí polo xía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protecdón, consolidación. Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofta unha perda de calidade do mesmo. Caiquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requírirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

Clave: CT/03-EET/626

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U, T. M. X:

Y:

Cerqueiro

Baldráns (Santiago)

534,601,01

4.656.754,52

Altltude: 

N ° de plano 1: 5,000:

18 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscricíón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:
Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrrdón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamllíares 

Bo

Tipoloxia Informal dos elementos de ventilación. 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a dpoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas fnmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Caiquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN
Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

Clave: CT/03-EET/627

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

AltJtude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Cerqueiro

Baldráns (Santiago) 

534.630,51 

4.656.726,73 

23 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxla: 

Adscriclón Cultural: 

Empralamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrlclón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vrvendas unifamlllares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de "Upo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a üpolowa xeral do elemento. Soamente permitíante actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autor izadón do órgano competente da 

Consellerfa de Cultura, Comunicación Soda! e Turismo.

Con carácter extraordinario, permidrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxedo protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

Clave: CT/03-EET/628

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. H. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5,000:

Cerqueiro

Baldráns (Santiago) 

534.696,77 

4.656.746,35 

23 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamentó/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unlfamlllares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G; M ante rase a tipología xeral do elemento. Soamente permitirán se actuación? enea mi ña das a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorízadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permiürase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacións o obxecto protexldo e o seu entorno, supofia unha perda de calidade do mesmo. Calquera intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

Clave: CT/03-EET/629

LOCALIZACIÓN

Lugar, 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X;

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Cerqueiro

Baidráns (Santiago) 

534.826,96 

4.656,659,26 

24 m. s. n. m.

3.11

DESCR1CIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 
Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteractóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamílíares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:
Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltlranse actuadóns encarroñadas a súa 

reparación, conservación, proteodón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselteria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, perrnltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediacións o obxecto protexido e o seu entorno, supofia unha perda de calídade do mesmo, Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

□ave: CT/03-EET/630

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas li. T. M. X:

Y;

Cerqueiro

Baidráns (Santiago) 

53*1.858,73 

4.656.670, *11

Altitude: 

N°íe plano 1: 5,000:

25 m. S. n. m. 

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Atteracións: 

Descrldón Xeral;

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamílíares

Bo

O vano da porta fol cegada con ladrillo 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autortzadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calídade do mesmo. Cal quera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

Clave: CT/03-EET/631

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 da plano 1: 5.000:

Cerqueiro

Baldréns (Santiago) 

534.880,34 

4.656.680,93 

26 m. s. n. m,

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de I ade ira sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre «vendas unifamiliares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Mantera se a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitíanse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autor¡zadón do órgano competente da 

Consellerfa de Cultura, Comunicación sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calldade do mesmo. Calquera interveiídón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.



IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de Cerqueiro

Clave: CT/03-EET/632

LOCALIZACIÓN

Lugar:

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altltude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Cerqueiro

Baldráns (Santiago) 

534.90*1,95 

4.656,700,41 

26 m. s. n. m.

3.11

DESCR1CIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracfóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza lluvial

Agrícola, Está situado entre vivendas un ¡familia res

Bo

Non se apredan 

Hórreo de Tipo 3

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Mantera se a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitíranse actuadóns enea mi fiadas a súa 

reparadón, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supo ña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno reguirlrS da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



i

IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO do Seixal 

CT/03-EET/636

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítu de: 

N o de plano 1: 5.000:

O Seixal

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

535.076,77 

d.656.928,57 

38 m. s. n. m.

3.11

DESCR1CIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve;

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracfóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial 

Agrícola y vivendas unifamílíares 

Regular / Malo

Cuberta e elementos de ventilación en mal estado 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Sotial e Turismo.

Con carácter extraordinario, pemitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofta unha perda de calldade do mesmo, Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

ilrití, l

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugan 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empralamento/ Releve:

Entorno:

i Estado de conservación:

Alteración:: 

Descrldón Xeral:

HÓRREO do Seixal 

CT/03-EET/637

O Seixal

Caldelas de Tul (S. Martiño)

535.170,07 

4-656.913,97 

3B m. s. n. m.

3.11

Hórreo

Contemporánea

Pé de la de Ira sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vi vendas unifamílíares

Regular / Bo

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Mantera se a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltJranse actuadóns enea miñadas a súa 

reparadón, conservación, protección, consolidadón, Investigación e posta en valor, previa autor¡zadón do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo,

Con carácter extraordinario, permttírase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexido e o seu entorno, supofia unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO do Seixal 

CT/03-EET/638

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altltude: 

N “de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrlción Cultural: 

Emprazamento/ Releve:
Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral;

O Seixal

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

535.061,10 

d.656.880,60 

3*1 m. s. n. m.

3.11

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladeíra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vi vendas unifamílíares

Bo/ Regular

A cubería é de uralita

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do demento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselfería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permHJrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervendón deste 

Upo gue afecte ó elemento e o seu enlomo requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA
IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

HÓRREO do Seixal 

CT/03-EET/639

O Seixal

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

535.073,27 

4.656,838,01 

32 m. s. n. m.

3,11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural; 

Emprazarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descr/ción Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladeíra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vi vendas untfa millares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlfiadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Consellerfa de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, acausade la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacións o obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Cal quera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entomo requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: LAVADOIRO DE SOUTO DE ENGARDE 

Clave: CT/03-EET/640

LOCALIZACION

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altltude 

N “de plano 1: 5.000

Lugar; Souto de Engarde 

Parroquia: Caldelas de Tul (S. Martiño) 

535.36S,67 

4,656.787,42 

40 m. s. n. m.

3.11

DESCRICION

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural: 
Emprazamento/ Releve;

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Lavadoiro 

Contemporánea

Pé de ladelra, en espolón, sobre terraza fluvial 

Agrícola e forestal. Situada entre viven das unifamílíares 

Bo/ Regular. Restaurado 

Non se aprecian

Lavadoiro cuberto con pilón central, rectangular, de lousas Inclinadas e corridas nos seus laterals 

malores. Presenta cuberta a catro augas, en cemento, sobre estructura de vigas de granito agolada en catro pilares, tamén en granito. 

A auga alivia nun ampio estanque de regadío.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuactóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consellerfa de Cultura, Comunicación Social e Turismo,

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofia unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

) Denominación;

Clave;

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M, X:

Y;
Altltude: 

N ° de plano 1: 5,000:

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:
Entomo;

1 Estado de conservación;

Alteraclóns; 

Descrldón Xeral;

HORREO do Souto de Engarde 

CT/03-EET/641

Souto de Engarde 

Caldelas de Tul (5. Martiño)

535.284,36 

4.656.753,29 

34 m. s. n. m.

3.11

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamílíares

Regular

Cuberta de urálica e porta en mal estado 

Hórreo de Tipo 3

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos;

Grado G; Mantera se a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consellena de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacións o obxecto protexldo e o seu entorno, supo ña unha perda de calldade do mesmo. Catquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu enlomo requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO do Souto de Engarde

Clave: CT/03-EET/642

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude 

N » de plano 1: 5.00D;

Souto de Engarde 

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

535.326,83 

4,656.748,81 

42 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultura): 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns; 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vi vendas unifamílíares

Regular / Bo

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns enea miñadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Consellerla de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permldrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas ¡nmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO do Souto de Engarde

Clave; CTy03-EET/644

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Souto de Engarde 

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

535.355,9'!

4.656.630.11 

62 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural; 

Empraiamentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra, en espolón, sobre terraja fluvial.

Agrícola e forestal. Está situado entre vivendas unifamílíares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMA nVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autor badén do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, penmltírase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmedladóns o obxecto protexldo e o seu enlomo, supofia unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO do Souto de Engarde

Clave: CT/03-EET/645

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Souto de Engarde 

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

535.685,38 

4.656.872,15 

55 rn, s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de la de Ira sobre tenaza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unifamílíares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encariñadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación. Investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmedíaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha per da de calldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

DOCUMENTA CIÓN FO TOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUIÑO DA NOGUEIRA 

CT/03-EET/647

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

A Parcelra 

Baldráns (Santiago) 

531.367,93 

1.656.550,83

Allí lude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

11 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral: 

dúas augas de lousas de pedia.

Mu (ño

Moderna/ Contemporánea 

Terraza fluvial 

Forestal e agrícola 

Regular

As lousas do tellado presentan fracturas

Construcción de planta rectangular, realizada con muros de mam poste na. Presenta unha cu berta a 

Asociado ó regó do Fochaco, afluente do rio Miño.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do demento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparadón, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselteria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, pemnltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de caltdade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos badldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo,
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IDENTIFICACIÓN

1

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

CRUZ DO COELLO 

CT/03-EET/649

O Coeilo

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

536,081,77 

d.656.94 3,04 

50 m, s. n. m.

3,11

DESCRICION

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Cují de pedra 

S. XIX

Pé de ladelra sobre terraza fluvial 

Agrícola. Sitúase nunha encrudllada 

Boa

Non se aprecian

Cruz slnxela dous escalóns e unha base cadrada. O fuste é de sección cadrada e os brazos de Igual 

sección, pero coas arestas achaparradas. Non posúen ningún motivo ornamental.

Aparece referenctada ñas fichas do Inventado etnográfico de Patrimonio coa dave de Identificación 36055088.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do demento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consellerla de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexido e o seu entorno, supofia unha perda de calidade do mesmo. Catquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construccións que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establedda nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.

i.ú- lint itJiri Lij.«i

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO da Igrexa

Clave: CT/03-EET/651

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude 

N 0 de plano 1; 5.000:

A Igrexa

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

536.142,56 

4.656.759,26 

44 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Tenaza fluvial

Agrícola e forestal. Entre vlvendas unifamílíares 

Bo/ Regular

Tipoloxía Informal dos elementos de ventilación, en ladrillo 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G; Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlftadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolldadón, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consel le ría de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos canelo, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entomo requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO da Igrexa

Clave: CT/03-EET/652

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia; 
Coordenadas U. T. M, X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000;

AIgrexa

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

536.166,15 

4.656.685,57 

42 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Típoloxfa: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hór reo

Contemporánea 

Terraza lluvial

Agrícola y forestal. Forma parte do conxunto arquitectónico da antiga abadía de Caldelas de Tui 

8o

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparadón, conservación, protección, consolidadón, investlgadón e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexido e o seu entorno, suporta unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUCEIRO DE S. MARTIÑO 

CT/03-EET/653

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altltude: 

N "de plano 1; 5.000:

AIgrexa

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

536.181,53 

4.656.779,88 

50 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Crucelro de pedra 

S XtX (año 1850)

Pé de la de ira sobre terraza fluvial 

Agrícola e forestal. Atrio da Igrexa parroquial 

Bo

Non se aprecian

Crucelro sobre tres escalóns e unha base de forma cadrada, con Inseridón. O fuste é de sección 

circular, con decoración acanalada. O capitel presenta volutas e a cruz ten unha sección circular coa Imaxe de Cristo crucificado. 

Aparece refere ociada ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa clave de identificación 36055089.

NORMA TTVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparadón, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conseltería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirá se o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexido e o seu entorno, supofia unha perda de calfdade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

Upo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonais agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorización previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C. Social e Turismo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO da Igrexa

Clave: CT/03-EET/655

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

A igrexa

Caldelas de Tul (S, Martiño) 

536.342,<12 

4.656.919,57 

64 m, s, rv m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empraxamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación;

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unifamílíares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoioxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación. Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Consellerfa de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacións o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Inlervendón deste 

tipo que aFecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO da Igrexa

Clave: CT/03-EET/656

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M, X:

Y¡

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

A Igrexa

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

536.278,02 

4.656.940,96 

59 m. s. n. m.

3,11

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladefra sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlltares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G; Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación. Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

ConseIJeria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofia unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO das Peteiras
Clave: CT/03-EET/657

L O CALIZA CION

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

No de plano 1: 5.000:

As Peteiras

Caldelas de Tul (S. Martiño) 

536.653,64 

4.656.902,10 

45 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vlvendas unifamílíares

Regular j Bo

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

I

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlfiadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación 5orial e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, acausadela execudón dalgunha 

obra ñas inmediacións o obxecto protexldo e o seu entorno, supofia unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación: HÓRREO das Peteiras

Clave; CT/03-EET/6S9

LOCALIZACIÓN

Lugar, 

Parroquia; 

Coordenadas II. T, M. X;

Y:

Altltude; 

N °dc plano 1; 5.000:

As Peteiras

Caldelas de Tui (S. Martiño) 

536.612/42 

4.656,779,63 

43 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tfpoloxfa: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación:
Alteraclóns: 

Descrldón Xeral;

Hórreo

Contemporánea

Pé de la de Ira sobre terraza fluvial

Agrícola, Está situado entre vi vendas unifamílíares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMA TIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Consellerla de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Cal quera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUCEIRO DA VIRXE DOS REMEDIOS 

CT/03-EET/660

LOCALIZACION

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altltude:

Lugar As Peteiras/ So uto de Arriba 

Parroquia: Caldelas de Tui (S, Martiño) 

536,863,61 

4.656.7rt3,'t0 

23 m, s. n. m.

N o de plano 1: 5.000: 3.11

DESCRICION

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Crucelro de pedra 

SWX 

Val

Agrícola, nunha encru cilla da 

Regular / Bo

Está prácticamente cuberto pola maleza

Crucelro sobre unha pequeña base cuadranglar. O fuste é de sección rectangular, con capitel 

troncopíramldal. A cruz, slnxeta, con brazos de sección cadrada e a Imaxe da Crucifixión, A un lado do crucelro bal unlia Imaxe da 

Virxe dos Remedios encostada a un fuste balxo.

Aparece referenciad a ñas Lichas do inventarlo etnográfico de Patrimonio coa da ve de ¡dentificadón 3605S09J.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento, Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediación^ o obxecto protexldo e o seu enlomo, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICAIDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

PONTELLA DA SEÑA 

CT/03-EET/662

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

Altitude: 

N« de plano 1: 5.000:

Souto de Arriba

Caldelas de Tul (S. Martirio)

536.962,40

4.656.722,64

16 ni. s. n. m,

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxla; 

Adscríclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns; 

Descridón Xeral:

Pontella

Medieval/ Moderna 

Val e terraza fluvial

Agrícola e forestal. Localizase nunha zona de prados e arboreda rípícola.

Bo

Estribos supletorios con pedras sen desbastar

Pontella arqultiabada que presenta cinco vanos de paso, un deles de menos luz polo que descorre o 

canal de auga que conduce ó mulfio da Seña. Presenta un pavimento cunha espina central formada por grandes lousas. As pilas están 

conformadas en fábrica de manipostería e os tallamares presentan sección semicircular

XI l

1,1 l-.'.L."

. 'l

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuaciónse usos:

Grado G: ManLerase a típoloxía xeral do elemento. Soamente permitíanse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltlrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediactóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calídade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirió da pertinente autorización do organismo competente en materia de pato moni o.

Grado H: Permitíanse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorízadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

MUIÑO DA SEÑA 

CT/03-EET/683

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altitude; 

N 0 de plano 1: 5.000:

Souto de Arriba

Caldelas de Tul (S. Martirio)

536.950,33

4.656.711,18

16 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxla: 

Adscríclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracións; 

Descrición Xeral:

Muíño

Moderna/ Contemporánea 

Val e terraza fluvial 

Agrícola e forestal 

Malo. Sem¡-ruina

Está abandonado e o teltado caeuse

Muíño de planta rectangular, con muros de fábrica de mamposteria e cuberta a dúas augas. Está

asociado ó rio Cáselas e forma conxunto coa pontella da Seña.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado h 

Actuaclóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permltlranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmediacións o obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permttíranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construccións que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorización previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Social e Turismo.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUZ DO CALVARIO 

CT/03-EET/664

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N ° de plano 1: 5.000:

O Calvarlo

Caldelas de Tul {S, Martiño) 

536.414,70 

4.656.646,01 

46 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscríclón Cultural: 

Empraiamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alleraclóns: 

Descrición Xeral:

Cruz de pedra 

5 XIX

Pé de ladelra sobre terraza fluvial 

Agr/cola e forestal. Nun cruce de caminos 

Bo

Múrete drcular engadldo, que enmarca a base, a modo de glorieta e jardinería.

Cruz sobre base cadrada e lousa granítica Irregular. O fuste é de sección cadrada adiafranada ñas 

arestas. Os brazos son de secdón cadrada e de reduddas dlmenslóns.

Aparece referenciada ñas fichas do inventario etnográfico de Patrimonio coa dave de identificación 36055090.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G¡ Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permib'ranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Culture, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, pemiitirese o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacións o obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requtrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permítiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida oestes normas, deberán harmonizar coas caracteristlcas do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN
Denominación; HÓRREO do Calvario

Clave; CT/03-EET/665

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y;

Al tí tu de: 

N 0 de plano 1: 5.000;

0 Calvario

Caldelas de Tul {S. Martirio) 

536.446,15 

4.656.632,01 

44 m. s. n. m,

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre «vendas unlfamlllares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permttlranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo,

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supo ña unha perda de calidad e do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO do Souto de Arriba
Clave: CT/03-EET/666

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

Alt! tu de: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Souto de Arriba

Caldelas de Tul (S, Martirio)

536.714,24

4.656.621,97

34 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:
Alteraclóns: 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladeira sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Está situado entre vive nd as un ¡familia res

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidadón. Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmedladóns o obxecto protextdo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACION

Denominación: HÓRREO do Souto de Arriba 
Clave: CT/03-EET/667

LOCALIZACION

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Souto de Arriba

Caldelas de Tul (S. Martirio)

536.742,34

4.656.541,09

32 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adsorción Cultural; 

Empralamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Descrición Xeral;

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre val e terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamllíares

Bo

A cuberta é de cemento 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Mantersse a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitíanse actuadóns encamlfiadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, petmitirese o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas ¡nmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO dos Baños 
CT/03-EET/668

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
AHI tu de: 

N ° de plano 1: 5.000:

Os Baños

Caldelas de Tul (S. Martirio) 

535.921,89 

4.656.500,82 

36 m, s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 
Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrición Xeral;

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agriarla e forestal. Situado entre vi vendas uní familia res 

Bo. Restaurado 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G; Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permttlranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e poste en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permtdrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUIÑO DE ARRIBA 

CT/03-EET/670

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altftu de 

N 0 de plano 1: 5.000

Souto de Amba

Caldelas de Tul (S. Marti ño)

536.769,62

4.656-324,64

19 m. s. n. m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrición Cultural: 

Emprata mentó/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alleraclóns: 

Descrición Xeral: 

Inferno, e en sillería, a planta

Muíño

Moderna/ Contemporánea 

Terraza fluvial 

Forestal e agrícola 

Bo

Construcción contigua en bloque de fábrica e cubería de uralita.

Muíño de planta rectangular, realizado en muros de fábrica de manipostería, a planta Inferior do 

principal, con cubería a dúas angas, en uralita. Está vinculado ó rio Cáselas, afluente do rio Miño.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitíanse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, investigación e poste en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas tnmedlaclóns o obxecto protexido e o seu entomo, supofta unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno nequirirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Pe rm i tírense os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas características do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Culture, C. Sodal e Turismo.

lírtrirí ib
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PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUIÑO DO MEDIO 

CT/03-EET/671

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano L: 5.000:

Souto de Aniba

Caldelas de Tul (S. Martiño)

536.755,17

4.656.293,99

19 m. s, n, m.

3.11

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 
Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrición Xeral:

Muíño

Moderna/ Contemporánea 

Terraza fluvial 

Forestal e agrícola 

Bo

A cuberta é de ladrillo e cemento

Construcción de planta rectangular, realizada con muros de sillería encintada e un ha cuberta a dúas 

augas, en ladrillo e cemento. A parte inferior é de muros de fábrica de manipostería. Está vinculado ó rio Cáselas, afluente do rio 

Miño. Habla un tercelro muíño, denominado muíño de abalxo, destruido por obras do ferrocarril.

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G; Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitíanse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, pemnitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacíóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas caráeteristicas do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C. Sodal e Turismo.



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

LAVADOIRO DOS BAÑOS 

CT/03-EET/672

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.000;

Os Baños

Caldelas de Tul {5. Martiño) 

535.983,82 

4.656.252,45 

16 m. s. n. m.

3.11

DESCRICION

Tipoloxia: 

Adscríclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Descridón Xeral:

Lavadolro 

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Situado entre a vía do tren e vivencias untfamtllares 

Bo. Restaurado 

Non se aprecian

Lavadolro cuberto parcialmente, de planta rectangular e delimitado por tjes muros de mamposteria 

encintada, que cerran a estructura perímetroImente, delxando a un Jado aberto. O pitón de lavar, en mamposteria, está adosado ós 

muros, con dous laterals expeditos, un dos cales está provisto de lousas Indinadas. Este lateral está cuberto, a unha auga, por tella do 

país sobre un entramado de madetra, que descansa no muro lateral e en dous pilares de sección cadrada achafranados, montados 

sobre o lateral do pilón, xerando un corredor de acceso protexldo.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permítiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Interventíón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUA CIÓN



IDENTIFICACION

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HORREO da Salgosa
Clave: CT/03-EET/674

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Salgosa

Pexeguelro (San Miguel)

524.225.12 

4.654.337,10 

162 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia; 

Adscriciórt Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 
Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladelra

Agrícola e forestal. Situado entre vive odas uní familia res 

Regular

A cámara está cedida 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do demento. Soamente permítiranse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permítfrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediacíóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
I A

IDENTIFICACION

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N °de plano 1: 5.000:

HÓRREO deCarraveda 
CT/03-EET/676

Carraveda

Pexeguelro (San Miguel) 

524.094,60 

4.654.162,65 

144 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeíra

Agrícola e forestal. Situado entre vivencias unifamiliares 

Regular

A cámara está en mal estado.

Hórreo de Tipo 1

PLANO DE SITUA CIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permítiranse actuadóns enea mi ña das a súa 

reparación, conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de (a execudón dalgunha 

obra ñas Inmediacíóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

. .. .. i 01* tf 7& fl? Ksiwlfndr W **
.. InOMítf, ívwti Y Hir.muWtK
j Ün íLm Wp i .

1 . I , 1 ■. .. 1 ;.i \



1 IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Carraveda
Clave: CT/03-EET/677

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

V;

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Carraveda

Pexeguelro (San Miguel) 

524.153,60 

4.654.002,58 

119 m, s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia; 

Adscriclón Cultural: 

Empraxamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vive odas unlfamlltares 

Regular/ Bo 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permítiranse actuadóns encamlñadas a súa 

reparación, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO do Monte 
CT/03-EET/678

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U, T. M, X:

Y:

Altítude: 

N ° de plano 1: 5,000;

Monte

Pexegueiro {San Miguel) 

524,34 7,49 

4.654.753,68 

197 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrlción Cultural: 

Empraiamentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamilíares. 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soame nte permitirán se actuadóns encaminadas a súa 

reparadón, conservación, prolecdón, consolidación, investigadón e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmediacíóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUA CIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICAIDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUIÑO DO MOSTEIRO 
CT/03-EET/679

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Pe re Ira

Pexegueiro (San Miguel) 

525.217,39 

4.654.682,40 

54 m. s. n. m.

3.12

DESCRICION

Tipoloxia; 

Adscrfclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracíóns; 

Descrición Xeral:

Muíño

Moderna/ Contemporánea 

Val

Forestal e agrícola 

Malo, Seml-ruína

Está abandonado e cuberto de vegetación

Construcción de planta rectangular, con muros de fábrica en mamposteria, con cuberta a unha auga,

en tella do país. Está asodado ó río Furnia,

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUA CIÓN

Grado de Protección ¡Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a üpoloxía xeral do demento. Soame nte permitirá nse actuadóns enea mi ña das a súa 

reparadón, conservadón, protección, consolidación. Investigación e posta en valor, previa autor Ilación do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permidrase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas inmediacíóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirirá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permítiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcdóns que pretendan 

realizarse dentro desta área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas caracterisdcas do elemento 

etnográfico, co seu entorno e eos valores a protexer no Grado G, e predsarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Conselteria de Cultura, C. Social e Turismo.
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