
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: 2 HÓRREOS de Pereíra

Clave: CT/03-EET/680 e CT/03-EET/681

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

A! ti tu de: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Pereira

Pexeguelro (San Miguel)

525.396,63 / 525.435,52 

4,654.543,98 / 9.65-1.551,16 

57 e 61 m. s. n. m. respectivamente 

3.12

DESCRICJÓN

Tlpoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Desorición Xeral:

Hórreos

Contemporánea

Val

Agrícola e forestal 

Bo. Restaurados 

Non se aprecian 

Hórreos de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns o usos:
Grado G: Manterasea tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitir a nse actuadóns enea mi ña das a súa 

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

Conselleda de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permítirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de fa execudón dalgunha 

obra ñas ¡nmedtaclóns 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.

lltmniitlu cDiciiiito en tó* i (i'fc

ib'.'.tlí

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave;

HÓRREO do Monte 

CT/03-EET/682

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitudes 

N 0 de plano 1: 5.000:

Monte

Pexeguelro (San Miguel) 

524.427,57 

4.654.603,39 

172 m. s. n. m.

3.12

DESCR1CIÓN

Tipoloxia; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrfdón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladelra

Agrícola e forestal. Situado enlje vivendas unlfamlliares 

Regular

A cámara e a cubería están en nial estado.

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;

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

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

Consellería de Cultura, Comunlcadón Social e Turismo.

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

obra ñas Inmediacíóns o obxecto protexldo e o seu enlomo, supoña unha perda de calldade do mesmo. Galguera 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:

2 HÓRREOS do Monte 

CT/03-EET/683 e CT/03-EET/684

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Allí tu de: 

N 0 de plano 1; 5,000:

Monte

Pexeguelro (San Miguel) 

524,-181,18/524.475,70 

4.654.491,59 / 4.654.483,61 

161 m, s, n, m.

3.12

DESCRIPCIÓN

Tipoloxia: 

Adscríclón Cultural: 

Empralamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación;

Alteracións: 

Descrldón Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a meóla ladeira

Agrícola e forestal. Situados entre vivencias un ¡familiares 

Bo

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 2 e de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento, Soamente permitíanse actuadóns enea miña das 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, permití rase 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 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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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

HÓRREO do Monte 

CT/03-EET/685

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M, X:

Y;

Altitudes 

N 0 de piano 1: 5.000:

Monte

Pexegueiro (San Miguel) 

521.5-19,83 

9.651.131,38 

118 m. s. n, m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscríción Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 
Estado de conservación:

Alteración*: 
Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre «vendas uní familiares 

8o

a cuberta é de urallta 

Hórreo de Tipo 1

)

NORMA TIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

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

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

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, perniitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón da Ig un lia 

obra ñas Inmedlacións o obxecto protexido e o seu entorno, suporta unha perda de ealidade 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 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Fonteseca

Clave: CT/03-EET/686

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Alt! Lude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Fonteseca

Pexeguelro (San Miguel) 

524.639,94 

4.654.382,66 

136 m. s, n. m.

3.12

DESCRECIÓN

Tipoloxia: 

Adscric'tón Cultural; 

Emp raza mentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación;

Alteración*: 
Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANISTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;

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

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

Consellería de Culture, 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 protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervendón deste 

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

Denominación;

Clave:

3 HÓRREOS da Salgosa

CT/03-EET/687, CT/03-EET/688 e CT/03-EET/689

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altilude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación;

Alteracións: 

Descridón Xeral:

Salgosa

Pexeguelro (San Miguel)

524.34?,44 / 524.317,47/524.311,98 

4.654.310,44 / 4.654.302,81/4.654.294,65 

154 - 157 rn, s. n. m.

3.12

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a medial ladeira

Agrícola e forestal. Situados entre vivendas unlfamlllares 

Regular

Non se aprecian 

Hórreos de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

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

reparación, conservadón, protección, consol Id adón. Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consellerfa de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltjrase 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 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 da Salgosa

Clave: CT/03-EET/690

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M, X:

Y:

Attitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Salgosa

Pexeguelro (San Migue)) 

52-1.320,81 

-1.65-1.237,02 

1-1-1 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrídón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteradóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vlvendas unlfamlllares 

Bo

Os pes están unidos entre si con ladrillo a modo de ceíeito. 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuacfóns 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, permHirase 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 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 da Salgosa

Clave: CT/03-EET/691

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N ° de plano 1: 5,000:

Salgosa

Pexeguelro (San Miguel) 

52*1.373,05 

*1.654.237,15 

145 m, s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 
Adscrictón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteradóns: 

Descridón Xeral;

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola. Sitúase entre térras de cultivo e vivendas unrf amillares 

Regular

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 permttiranse actuadóns encaminadas a súa 

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

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitlrase 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 calldade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

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

Un ni ■ tH nmlii-lo rn

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Fonteseca

Clave: CT/03-EET/692

LOCALIZACIÓN

Logar; 

Parroquia: 

Coordenadas U, T. M. X:

Y:

Altftude; 

N ° de plano 1: 5.000:

Fónteseca

Pexeguelro (San Miguel) 

524.605,34 

4.654.225,10 

136 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscridón Cultural: 

Empraramento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración*: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a medía ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas uní familia res 

So

A cubería 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 permltiranse actuadóns encaminadas a súa 

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

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

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

Cipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FO TOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Fonteseca

Clave: CT/03-EET/693

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U.T.M. X:

Y:

Al ti tu de: 

N ° de piano 1: 5.000:

Fonteseca

Pexeguelro (San Miguel) 

524.623,59 

4.654.209,98 

135 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscrición Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:
Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Está situado entre vivendas unlfamlliares 

Regular

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns enea mi Radas a súa 

reparadón, conservadón, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorfeadón do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permlbrase 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 calidade do mesmo. Calquera Intervendón desle 

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

Denominación: HÓRREO de Pereira

Clave: CT/03-EET/694

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N <>de piano 1: 5.000:

Pereira

Pexeguelro (San Miguel) 

524.968,89 

4.654.330,91 

97 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscridón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:
Alteración?: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. .Situado entre vlvendas uniiamlllares 

Regular

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

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

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

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmediacións o obxecto protexldo e o seu entorno, suporta unha perda 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.
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IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA

Denominación: HÓRREO de Pereira

Clave: CT/03-EET/695

LOCALIZA CIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Alütude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Pereira

Pexeguelro (San Miguel) 

52-1.892,99 

4.654.273,89 

107 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vive nd as uní familia res 

Regular / Malo

O tellado está en mal estado.

Hórreo de Tipo 1

NORMA T7VA 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 autorización do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Sodai e Turismo.

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

obra ñas Inmedíadóns o obxecto protexldo e o seu entorno, suporte 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.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HORREO de Pereira

Clave: CT/03-EET/696

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N ° de plano 1: 5.000;

Pereira

Pexeguelro (San Miguel) 

524.895,96 

4.654.239,63 

10? m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteradóns: 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas uní familiares 

Regular / Malo 

A cámara está cedida 

Hórreo de Tipo 1

I

NORMA TIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a tipoloxia xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encarnizadas 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, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas (nmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofta unha perda de caltdade do mesmo. Calquera íntervendón 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 Fonteseca

Clave: CT/03-EET/69?

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Fonteseca

Pexeguelro (San Migue!) 

524.796,81 

4.654.155,17 

122 m. s. n. m.

3,12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración*; 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamillares 

Bo

A cuberta é de cemento 

Hórreo de Tipo 3

I

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 autorización 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 ínmedfaclóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supofta unha perda de celldade 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.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de Pereira

Clave: CT/03-EET/698

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1; 5.000:

Pereira

Pexeguelro (San Miguel) 

524.817,57 

4.654.167,86 

120 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Está situado entre vivendas unlfamlliares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

NORMA TIVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

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

reparación, conservación, protección, consol id ación, 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 dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns o obxecto protexldo e o seu enlomo, supofta 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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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de Fonteseca

Clave: CT/03-EET/699

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M, X:

Y:

Altltude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Fonteseca

Pexeguelro (San Miguel) 

52*1.838,02 

4.654.105,61 

121 m, s. n, m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Empríizarriento/ Releve;

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas uní fe mi lia res 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

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 

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permítirase 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. Caiquera Intervención deste 

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



IDENTIFICACIÓN

Denominación: 3 HÓRREOS de Fonteseca

Clave: CT/03-EET/701, CT/03-EET/702 e CT/03-EET/703

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altitu de: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Fonteseca

Pexeguelro {San Miguel)

524.514/ 524.510,79/ 524.491,53 

4.654.129,06/ 4.654.130,98/ 4.654.080,66 

122 - 114 m. s, n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:
Alteraclóns; 

Descridón Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situados entre vrvendas unlfamlliares 

Regular

Non se aprecian 

Hórreos de Tipo l

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, protecdón, consolidación, Investigadón e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consellen'a de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitjrase 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 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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PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACION DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave;

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5,000:

HÓRREO da Salgosa 

CT/03-EET/704

Salgosa

Pexeguelro (San Miguel) 

524.508,73 

4.653.899,51 

96 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Empraramento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación;

Alteraclóns: 

Descridón Xeral;

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal, Situado entre vivencias unlfamlllares 

Regular

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. Soame nte permitiranse actuadóns enea miñadas 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, 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 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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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICAIDENTIFICACIÓN

Denominación'.

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altitude: 
N 0 de plano 1: 5.000;

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Empraiamenlo/ Releve;

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteración»; 

Descridón Xeral:

HÓRREO de Saídes 

CT/03-EET/705

Saldes

Pexeguelro (San Miguel) 

525.703,56 

285,89 

96 m. s. n. m.

3.12

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira 

Agrfoola e forestal. Situad 

80

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

entre vivendas untfamlllares

NORMA UVA URBANÍSTICA 

Grado de Protección: Grado G 

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 

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmedlaclóns 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 requlriré da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

[tii-.iir. :lll t 
(I* 11 *1

iIp XipHrti Ü¿.Ü#

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUI ÑO DE FILGUEIRA 

CT/03-EET/706

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M, X 

Y

Altitude 

N 0 de plano 1: 5.000

SOLítO

Pexeguelro {San Miguel) 

525.397,23 

*1.653.855,67 

"M m. s. n. m.

3.12

DESCRICION

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Empraxamento/ Releve;

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración*: 
Descridón Xeral:

Muíño

Moderna/ Contemporánea

Val lluvial

Forestal

Malo. Seml-rulna

Está abandonado e colmatado polas areas do rio. Cuberto de vexetaclón.

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

tella do país. Está asociado ó río Furnia.

NORMATIVA URBANISTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

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

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

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra rías Inmedlaaóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda 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.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals 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 precisarán de autorización previa do órgano competente da
Conselleria de Cultura, C. Social e Turismo. WrtrváfflB imiUlffll jfl ^
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

MUIÑO DE RÚAS 

CT/03-EET/707

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M, X 

Y

Altitude 

N 0 de plano 1; 5.000

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve;

Entorno; 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descridón Xeral:

Souto

Pexeguelro (San Miguel) 

525.390,37 

4.653.738,61 

42 m, s. n. m.

3.12

Mu (ño

Moderna/ Contemporánea 

Val fluvial 

Forestal e agrícola 

Malo. Senil-ruina

Está abandonado, carece de tellado e se atopa cuberto de vexetaclón.

Construcción de planta cuadranglar, con muros de fábrica de manipostería e cuberta a dúas augas,

en tella do país, actualmente calda. Forma conxunto cuntía ponte adxunta e está asociada ó rio Furnia.

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

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

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

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

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

Grado Hr 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 autorización previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, C, Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: PONTE DO SOUTO 

Clave: CT/03-EET/708

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U, T. M. X:

Y;

Altitude 

N 0 de plano 1: 5.000

Souto

Pexeguelro (San Miguel) 

525,301,22 

4.653.730,87 

42 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrición Xeral:

Ponte

Medieval-Moderno 

Val fluvial 

Forestal e agrícola 

Regular

A súa estructura queda prácticamente oculta balxo a maleza.

Ponte de dous arcos de medio punto, con pilar, central, realizado en sillería e manipostería. Forma 

parte dun anügo camlño empedrado, xerando unha rasante de perfil horizontal. A ponte e o vedño muiño de Rúas constitúen un 

conxunto en relación directa co rio Furnia,

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

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

reparación, conservadón, protecdón, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorlzadón 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 Inmedlaclóns o obxecto protexido e o seu entomo, supofta unha perda de calidade do mesmo. Calquera Interveodón deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requtrlró 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 

Consellería de Cultura, C, Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

2 HÓRREOS de Palláns 

CT/03-EET/711 y CT/03-EFI7712

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Palláns

Pexeguelro (San Miguel) 

524.781,42 / 524.786,07 

4.653.510,90/ 4.653.512,37 

73 m, s. n. m,

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación;

Alteración®: 

Descridón Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola. Están situados entre vivendas unlfamlllares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreos de Tipo 1

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

Consellería de Cultura, Comunlcadón Sodal e Turismo.

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

obra ñas inmedladóns o obxedo protexldo e o seu entorno, supoña unha perda 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.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descridón Xeral;

HÓRREO do Souto 

CT/03-EET/713

Souto

Pexeguelro (San Miguel) 

524.827,03 

4.653.532,90 

73 m, s. n. m.

3.12

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira 

Agrícola. Local líase ente vi1 

Bo. Restaurado 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

unlfamiliares e tenas de cultivo.

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUA CIÓN

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, consolidadón, Investigación e posta en valor, previa autorlradón 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 Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera ¡ntervendón deste 

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



IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

2 HÓRREOS de Palláns 

CT/03-EET/709 y CT/03-EET/710

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N'de plano 1: 5.000:

Palláns

Pexeguelro (San Miguel) 

524.721,58 / 524,727,30 

4.653.550,89/ 4.653.553,18 

74 m. s. n. m,

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxia; 

Adscnctón Cultural: 

Empraxamentó/ Releve:

Entorno: 
Estado de conservación:

Alteracíóns: 

Descrición Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola. Están situados entre térras de cultivos e vlvendas uní familia res. 

Bo

Non se aprecian 

Hórreos de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

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 

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 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 entorno requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACION DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y;

Altftude: 

N 0 de piano 1: 5.DDO:

HÓRREO do Souto 

CT/03-EET/714

So uto

Pexeguelro (San Miguel) 

524.872,33 

4.653.483,02 

68 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tlpoloxta: 

Adscridón Cultural: 

Empra zarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo a media ladelra

Agrícola. Localizase entre vlvendas

6o. Restaurado

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

unlfamlllares e térras de cultivo.

I

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

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

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

Consetleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

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

obra ñas Inmed laclóos o obyecto protexldo e o seu entorno, su pona unha perda de catldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

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

Dfudriitilfl wnlii'ln (R tííí

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

HÓRREO do Souto 

CT/03-EET/715

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:
Y:

Altítude: 

N“de plano 1: 5.00D;

So uto

Pexeguelro (San Miguel) 

524.908,06 

4.653.469,32 

67 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxta: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións; 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladefra

Agrícola. Situase entre térras de cultivo e vivendas unifamlllares. 

Regular / Bo 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

)

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxía xeral do demento. Soamente permitíanse actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservación, protecdón, consolidación, invesdgadón e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Soda! e Turismo.

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

obra ñas Inmedladóns o obxetto protexido e o seu entorno, sopona unha perda de calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

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

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICA CION DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

PETO DE ÁNIMAS DO SOUTO 

CT/03-EET/716

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude; 

N 0 de plano 1: 5.000;

Souto

Pexegueiro (San Miguel) 

524.858,79 

4.653.453,75 

66 m. s. n. m.

3.12

DESCRICION

Tipología; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:
Entorno: 

Estado de conservación:

Alteradóns : 

Descridón Xeral:

Peto de ánimas 

Contemporáneo 

Recheo a media ladelra

Agrícola. Localizase na fachada dunha casa situada nunha encrudllada de camlños.

Bo

Está en desuso

Peto de ánimas encalxado na parede exterior dunha vrvenda. Presenta unha obra de cantería, que 

consiste nunha hornacina, con arco de medio punto, con moldura enmarcando o nicho. Na base do mesmo sobresae unha comlxa e 

sobre el a, cegando a parte babea do nicho, hal un pequeño sillar. Actualmente non presenta outros elementos estructuráis debido ó 

desuso en que se atopa.

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protecdón: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a típoloxía xeral do demento. Soamente permltiranse actuadóns encaminadas a súa 

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

Conselleria de Cultura, Comunicación Soda! e Turismo.

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

obra ñas Inmedíacfóns o obxecto protexido e o seu enlomo, supofia unha perda de calldade 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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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO do Souto 

CT/03-EET/719

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U.T. M. X:

Y:
A! ti tu de: 

N 0 de plano 1: 5,000:

Souto

Pexegueiro (S. Miguel) 

524,996,05 

4.653.512,34 

66 m, s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:
Aiteracións: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladelra

Agrícola. Situase nunha zona de vi vendas unlfamltiares. 

Regular

A cámara non está en mol tro estado.

Hórreo de Tipo 1

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Mantera se a tipoloxía xeral do demento. Soa mente permitirán se actuadóns encaminadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consotidadón, ¡nvestigadón e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, Comunicación Soda! e Turismo.

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

obra ñas ¡nmediacións o obxecto protexido e o seu entorno, suporta unha perda de calidade 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:

Clave:

2 HÓRREOS do Souto 

CT/03-EET/720e CT/03-EFT/721

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altitude 

N ° de plano 1: 5.ODO

Souto

Pexegueiro (San Miguel)

525.013,05 / 525.031,63 

4.653.457,65 / 4.653.438,39 

66 y 65 m. s. n. m. respectiva mente 

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve;

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrídón Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a media ladelra

Agrícola. Están situados entre vivencias unifamlllares 

Regular / Bo,

Non se apredan 

Hórreos de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soa mente per mili ranse actuadóns enea miñadas a súa 

reparación, conservadón, protección, consolldadón, Investigación e posta en valor, previa autorización 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 inmediaclóns 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 requlrlrá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;
Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

HÓRREO do Souto 

CT/03-EET/722

Souto

Pexegueiro (San Miguel) 

525.011,80 

<1.653.368,98 

66 m, s, n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo; 

Estado de conservación;

Alteraclór 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladelra

Agrícola. Está situado entre vivendas unrfamiliares 

Regular

A cámara non está en mol bo estado.

Hórreo de Tipo 1

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

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón da !g unha 

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

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

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

HÓRREO da Regueira 

CT/03-EET/723

Regueira

Pexegueiro (San Miguel) 

524,612,78 

4.653.378,60 

96 m. s. n. m.
3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscríclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeíra

Agrícola e forestal. Situase entre vivendas unifamlllares. 

Regular

A cámara está cedida.

Hórreo de Tipo 1

1

NORMATIVA URBANISTICA PLANO DE SITUACION

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, consolídadón, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Sedal e Turismo.

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

obra ñas tnmedladóns o obxecto protexldo e o seu entomo, suporta unha perda de calldade do mesmo. Galguera 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 da Regueira

Clave: CT/03-EET/724

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude: 

N 0 de plano 1: 5,000:

Regueira

Pexegueiro (San Miguel) 

524.738,89 

4.653.377,93 

83 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 
Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a media ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlíamilíares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

NORMA TTVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

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

reparación, conservadón, proteodón, consolidación, investigadón 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 Inmedladóns 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 requfrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación; HÓRREO da Regueira

Clave; CT/03-EET/725

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:
Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Regueira

Pexegueiro (San Miguel) 

524.749,49 

4.653.339,87 

86 m, s. n. ni.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descridón Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a media ladelra

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

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 

Conselleria de Cultura, comunicación Sodal e Tun'smo.

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

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 entomo requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

2 HÓRREOS da Regueira 

CT/03-EET/726 e CT/03-EET/727

LOCALIZACIÓN

Lugar 
Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altitude 

N 0 de plano 1; 5.000

Regueira

Pexegueiro (San Miguel) 

524.697/19 / 52*1.699,42 

4.653.172,07 / 4.653.166,14 

104 m. s. n. m.

3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

A Itera ció ns : 

Descridón Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a medía ladeira

Agrícola e forestal. Está situado entre vivendas unlfamlllares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreos de Tipo 1

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

Consellería de Cultura, Comunlcadón 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 (ntervendón deste 

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

Denominación: MUIÑO DO PUNTILLÓN 

Clave: CT/03-EET/728

LOCALIZACION

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M, X:

Y;

Alliludc: 

N 0 de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscrición Cultural; 

Emprara mentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteración®: 

Descridón Xeral:

Souto

Pexegueiro (San Miguel) 

525.296,40 

4.653,433,33 

39 m. s. n. m.

3.12

Muíño

Moderna/ Contemporánea 

Val fluvial

Agrícola/forestal. Forma conxunto cunha pontella 

Bo. En uso 

Non se aprecian

Muíño de planta rectangular realizado en manipostería. Presenta unha cuberta a dúas augas, en tella

do país. Presenta todos os elementos da moenda e está vinculado ó rio Furnia.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse 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, permitírase 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 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 tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou corvstrvcdóns 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, . .. 'qrllr-hlo ni A I-1f: V
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

PONTELLA DO PUNTILLÓN 

CT/03-EET/729

LOCALIZACION

Lugar Souto

Parroquia: Pexegueiro (San Miguel) 

Coordenadas U. T. M. X: 525.323.42 

Y: 4.653.415,57 

Altitudes 35 m. s. n. m.

N ° de plano 1: 5.000: 3.12

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Pontella ou puntillón 

Contemporánea 

Val fluvial

Agrícola e forestal. Forma conxunto co muíño 

Regular / Bo

Acumulo de limos e grava sobre a rasante da pontella

Pontella realizada en muros de fábrica de manipostería que presenta seis vanos adintelados e apolase 

en cinco pilares con ta llama res apuntados, augas arriba.

Forma parte dun antlgo camiño, enlosado, cuntía rasante horizontal, Ó lado, augas arriba, hal unha pontella o paso 

formado por unha lousa, que salva o canal de saída de auga do muíño, que desauga a pé do puntillón.

O lugar recibe o topónimo de 0 Puntillón, tomado desta pontella de ampias dlmensións, que salva o río Furnia,

NORMATIVA URBANÍSTICA

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

Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmedladóns 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 entomo requlrirá da pertinente autorización do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permitiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outios usos ou constmcdóns 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,

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Vista lateral tío puntillón, arriba, e tía súa calzada, abatxo
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IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HORREO de Saídes

Clave: CT/03-EET/730

LOCALIZACIÓN

Lugar: 5aídes

Parroquia: Pexegueiro (San Miguel)

Coordenadas U. T. M. X; 526.216,37

Y: 4.654,179,60

Altitude; 121 m. s. n. m.

N 0 de plano 1: 5.000: 3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: Hórreo

Adscrición Cultural: Contemporánea

Empraiarnento/ Releve: Recheo a pé de ladelra

Entorno: Agrícola e foresta!. Localizase

Estado de conservación: 8o

Alteracións: Non se aprecian

Descrldón Xeral: Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

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

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

Conselleria de Cultura, Comunicación Soda! e Turismo,

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

obra ñas inmedladóns o obxecto prolexldo 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.

' ltOíJu lll| . I;
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PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO de Saídes 

CT/03-EET/732

LOCAUZACION

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

Altitude 

N 0 de plano 1; 5.000

Saldes

Pexegueiro (San Miguel) 

526.409,11 

4.654.241,62 

152 m. s. n, m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns; 

Descriclón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de ladelra

Agrícola e forestal. Sitúase entre vivendas unlfamlllares 

6o

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

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 

Conselle na de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calidade do mesmo. Calquera tntervendón 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 da Anta 

CT/03-EET/733

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Allitude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Anta

Areas (Santa Marlfia) 

526,549,20 

4.654.632,38 

120 m, s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento / Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de iadelra

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares 

Regular

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 encaminadas 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, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Interventión 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:

Clave:

HÓRREO da Anta 

CT/D3-EET/736

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:
Y:

Attrtude; 

N ° de plano 1: 5.000:

Anta

Areas (Santa Mari ña) 

526.983,73 

4.654.562,28 

112 m. s. n. m,

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 
Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de ladeíra

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unifamlltares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Proteocíón; 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 

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 protexido e o seu entorno, 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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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA

Denominación;

Clavo:

HÓRREO da Anta 

CT/03-EET/737

LOCALIZACIÓN

Lugan Anta

Parroquia; 
Coordenadas U. T. M. X:

Y;
Altítude: 

N ° de plano 1; 5.000:

Areas (Santa Mari ña) 

527.023,03 

4.651.512,43 

104 m. $. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 
Adscrición Cultural; 

Empraiamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación;
Alteracfóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de ladeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares 

Regular / Bo 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;
Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encamlñadas 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, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa de la execudón dalgunha 

obre ñas Inmedladóns 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.



IDENTIFICACIÓN

Denominación: 

Clave:

2 HÓRREOS da Anta 

CT/03-EET/738 y CT/03-EET/739

LOCALIZACIÓN

Lugan 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1; 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxfa: 

Adscrición Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Anta

Areas (Santa Mar ¡ña) 

527.080.31 / 527.088,36 

8.658.536,20 / 8.658.538,17 

98 m. s. n. m.

3.13

Hórreos

Contemporánea 

Recheo a pé ladeira

Agrícola e forestal. Están situados entre vivendas unlfamlllares 

Bo

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 2 e hórreo de Tipo 3

NORMA UVA URBANÍSTICA

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

Conselleria de Cultura, Ccmunicadón Social e Turismo.

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

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

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

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación;

Clave;

HÓRREO da Anta 

CT/03-EET/740

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y
Altitude 

N “de plano 1; 5.000

Anta

Areas (Santa Mari ña) 

527.063,12 

4.654,497,05 

102 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Empralamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrrciórt Xeral;

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de iadeira

Agrícola, Está situado entre vivendas unlfamlllares 

Bo

A cubería é de urallta.

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA 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, protecdón, consolidación, Investigadón 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 Inmedladóns 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.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO da Anta 

CT/03-EET/741

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M, X:

Y:

Altitude:

Anta

Areas (Santa Marlña) 

527.048,26 

4.654.454,36 

104 m. s. n. m.

N » de plano 1:5.000: 3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral;

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de Iadeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares 

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. 5oamente permitiranse actuadóns encaminadas 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, permitirase 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 calidade do mesmo. Calquera Intervendón deste 

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

t

Clave:

Denominación: HÓRREO da Anta 

CT/03-EET/742

L O CALIZA CIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1: 5.000;

Anta

Areas (Santa Mariña) 

527.003,08 

4.6S4.415,24 

107 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

DesorJdón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de Iadeira

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares 

So

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 encamlñadas 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, permitirase 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 calldade do mesmo. Galguera Intervendón deste 

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



IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO da Arta 

CT/03-EET/743

LOCALIZACIÓN

tugar, 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude; 

N 0 de plano 1: 5.DDO:

Anta

Areas (Santa Mar ¡ña) 

527.403,84 

4.654.535,60 

71 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultura!: 

Emprazamento/ Releve;

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracíóns; 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Va!. Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas un ¡familiares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMA TTVA 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, Investigadón 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 Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu enlomo, supoña unha perda de calfdade do mesmo. Calquera intervendón deste 

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

Denominación:

Clave:

HÓRREO de Carballo 

CT/03-EET/744

LOCALIZACIÓN

Lugan 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altitude: 

N 0 de plano 1; 5.000:

Carballo

Areas (Santa Marina) 

527.164,64 

4.654.248,57 

86 m. s. n. m.
3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservadón;

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo a pé de Iadeira sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

l

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

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

reparación, conservadón, protección, consolidación, investigadón 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 Inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera íntervendón 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

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

HÓRREO de Carballo 

CT/03-EET/745

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia; 

Coordenadas U.T. M, X:

Y:

Altitude: 

N °deplano 1: 5.000:

Carballo

Areas (Sania Marina) 

527.195,22 

4.659.189,29 

83 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de Iadeira sobre terraja fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do demento. Soamente permitiranse actuadóns enea mi Fiad as 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 inmedladóns o obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Catquera intervendón deste 

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

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

3 HÓRREOS de Carballo

CT/03-EET/747, CT/03-EET/748 e CT/03-EET/749

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altítude; 

N ° de plano 1: 5.000:

Carballo

Areas (Sania Marlña)

527.254^43/ 527.261,70/ 527.263,48 

4.654,227,41/ 4.654.223,69/ 4.654.213,75 

78 m. s. n. m.

3.13

DESCR1CIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empra zarriento/ Releve;

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracfóns: 

Descrldón Xeral:

Conxunto de tres hórreos 

Contemporánea

Pé de ladeira sobre terraja fluvial

Agrícola e forestal. Están situados entre vivendas unifamlliares 

8o

O hórreo n° 748 presenta unha cuberta de cemento.

Os hómeos n° 747 e 749 son de Tipo 3. O hórreo n° 748 é de Tipo 2,

Hórreo n “743

Hórreo n ° 749

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Aetuacíóns e usos:

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

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

Consellerfa de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmedladóns o obxecto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Iniervendón 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

1 Denominación:

Clave:

FOENTE E LAVADOIRO DE CARBALLO 

CT/03-EET/750

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Carballo

Areas (Santa Marlña) 

527.3*10,20 

4.65 4.2 24,02 

67 m. s. n. m.

3.13

DESCRICION

Tipoloxía: 
Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrlclón Xeral:

Conxunto de fonte e lavadolro 

Contemporánea 

Val. Terraza fluvial 

Agrícola e forestal 

Bo. Restaurado

Muro de bloque de fábrica no lavadolro

A fonte, enmarcada pola estrada e un muro un muro de mamposteria, está a unha cota máls balxa. Se 

accede por unha escada a un pavimento enlosado, onde están rebabados a pileta e o canlón que recollen as augas provenientes do 

único cano da fonte, un pequeño depósito pétreo. O lavadolro ten pilón rectangular, de lusas Inclinadas afrontadas e está cuberto a 

cabo augas, en tella plana, sobre seis pilares de sección cadrada. Un lateral está pechado cun muro de pedra con engadldos en bloque 

de fábrica enlucidos. Presenta dous estanques encostados, O conxunto se restaurou e se protexeu mediante a colocación de 

barandillas de forxa.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H.

Actuadóns e usos:

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

conservadón, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autor!ración do órgano competente da Consellena de 

Cultura, C. Sodal e Turismo.

Con carácter exbaordInarlo, permitiese o baslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas Inmedladóns do obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de cal Idad e do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requirfrá da pertinente autoriza dón do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permltiranse os usos badldonals agropecuarios. Todos aqueles oubos usos ou construcdóns que pretendan 

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

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

Corvselleria de Cultura, C. Social e Turismo.

PLANO DE SITUACIÓN
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

CRUZ DOS GAIOS 

CT/03-EET/751

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas li. T. M. X;

V:

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.ODO:

Os Galos

Areas {Santa Marlña) 

527.598,74 

4.653.990,87 

57 m. s. n. m.

3.13

DESCRJCION

Tipoloxía: 
Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 
Desa-fción Xeral:

Cruz de pedra 

SXVni(año 1716)

ítecheo en espolón sobre terraza fluvial 

Agrícola e forestal 

Bo

Trasladada á garderia en tomo ó 1970 - 80.

Cruz slnxela sobre unha base oadrada coas arestas superiores achafranadas. O fuste arranca con 

secdón cadrada e se desenrola con sección octogonal, Igual que os brazos que presentan pequeños motivos decorativos nunha cara ou 

alzado.

Aparece referenüaria ñas fichas de inventario etnográfico de Patrimonio coa da ve de ¡dentificadón 36055065.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

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

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

Cultura, C. Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permítlrase o traslado de dous elementos etnográficos cando, a causa da execudón 

dalgunha obra ñas Inmedlacións do obxecto pratexfdo 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.

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

realizarse dentro deste área de cautela ou respecto, establecida oestes 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. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACION

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO dos Galos

Clave: CT/03-EET/752

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M, X:

Y;

Altítude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Os Galos

Areas (Santa Marlña) 

527.572,8-1 

4.653:935,83 

55 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve;

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo en espolón sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivencias uní familia res

8o

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permiüranse actuadóns encamlñadas 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, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns do obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda 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.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO dos Galos

Clave: CT/03-EET/753

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

Altítude: 

N ° de plano 1: 5.000:

Os Galos

Areas (Sania Marlña) 

527.633,20 

4.653.861,99 

50 m, s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscríción Cultural: 

Emprazamento/ Releve;

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo en espolón sobre terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas un lía mil ¡ares

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 se permitirán actuadóns encamlñadas a súa reparadón, 

conservación, protecdón, consolldadón, Investígadón e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmediaclóns do obxeeto protexido e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Casquera intervención deste 

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

Denominación; HÓRREO dos Galos

Clave; CT/03-EET/754

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altítude; 

N » de plano 1: 5.000:

Os Galos

Areas (Santa Marlña) 

527.602,70 

4.653,966,60 

55 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 
Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo en espolón sobre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Situado entre vi vendas uní familiares 

Malo

Paredes penáis en ladrillo e tellado en mal estado 

Hórreo de Tipo 2

NORMA TIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolldadón, Investigadón e posta en valor, previa autorbadón do órgano competente da Conselleria de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo,

Con carácter extraordinario, permitirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunlia 

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

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

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO dos Gatos

Clave: CT/03-EET/755

LOCALIZACIÓN

Lugar
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude:

Os Gaios

Areas (Santa Marlña) 

527.701/10 

■1.653.993,78 

55 m. s. n. m.

N 0 de plano 1; 5.000 3.13

DESCRJCIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación;

Alteracións: 

Descrídón Xeral;

Hórreo

Contemporánea

Recheo en espolón sobre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas u ni familiares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUA CIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuacións encamlñadas a súa reparadón, 

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

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

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

obra ñas inmedlaclóns do obxecto protexldo 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 aulorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave;

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y;

Altítude: 

N ° de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Alteradóns; 

Descrldón Xeral:

HÓRREO dos Galos 

CT/03-EET/756

Os Galos

Areas (Santa Marlña)

527.7*1<1,52 

*1.653.919,89 

56 m. s. n. m.

3.13

Hórreo

Contemporánea

Recheo en espolón sobre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unlfamlllares

Cuberta en ladrillo e cemento e o vano da porta cegouse con ladrillo de celosía

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 encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Social e Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos canelo, a causa da execudón dalgunha 

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

este tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrírá a pertinente autorización do organismo competente en materia de 

patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

MUÍÑO DE ARRIBA 

CT/03-EET/757

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U.T.M. X:

Y:

Altítude: 

N » de plano 1: 5.000:

Os Galos

Areas (SLa. Marlña) 

528.238,'44 

4.654.686,45 

31 m. s, n. m.

3.13

DESCRICION

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entomo: 
Estado de conservación:

Atteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Muíño

Contemporánea 

Terraja fluvial 

Forestal e agrícola 

Regular

Cuberta en cemento e rodeado de vexetación

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

cemento. Está asociado a un regó afluente do rio Miño.

NORMA TIVA URBANÍSTICA

Grado de Protecdón; Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soa mente permltiranse actuacfóns encamlñadas a súa repara dón, 

conservadón, protecdón , consol Idadón, Investí gadón e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consel le ria de 

Cultura, C. Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmedlacións do obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda 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.

Grado H: Permltiranse 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.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: MUÍÑO DO MEDIO 

Clave: CT/03-EET/758

LOCALIZACIÓN

Lugar; 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altítude: 

N 0 de plano 1; 5.000:

Coto de Galo

Randufe (Sta. Mana da Guia) 

528.313,73 

4.654.652,06 

28 m. s. n. m.
3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Muíño

Contemporánea 

Terraza fluvial 

Forestal e agrícola 

Bo

Cuberta de uralita

Muíño de planta rectangular de planta rectangular con muros de fábrica de manipostería, con tallado a

unha auga, en uralita. Está asodado a un regó, afluente do río Miño .Existía un muíño de abalxo, destruido pola autovía.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitirán actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolidación, Investiga dón e posta en valor, autorización do órgano competente da Consellería de Cultura, 

Comunlcadón Social e Turismo.

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

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

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

Grado H: Permltiranse os usos tradldonaís 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 ecos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorizadón previa do órgano competente da 

Consellería de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



DOCUMENTA CÍÓN FO TOGRÁFTCAIDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

LAVAD OI RO DE COTO DE GAIO 

CT/03-EET/759

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altítude: 

N °de plano 1: 5.000:

Coto de Galo

Randufe (50. María da Guía) 

528308,43 

4.654,668,40 

32 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 
Emprazarriento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteración*: 

Descrídón Xeral:

Lavadolro 

Contemporánea 

Terraza fluvial 

Agrícola e foresta)

Regular

Abandono, col matado e cuberta en mal estado

Lavadolro con pilón de lavar central, con lousas Indinadas e afrontadas. Dous laterals están pechados 

con muro de manipostería e sillería, sobre o que se apola, xunto cun pilar Irregular, a cuberta a unha auga, con entramado de vigas de 

madeira.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitíranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

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

obran as inmedlaclóns do obxecto protexido 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 autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

CRUZ DAS BORNETAS 

CT/03-EET/760

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

As Bo metas

Randufe (Sta. María úa Guía) 

528.815,17 

4.65 “1.632,40 

37 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empraiamento/ Releve:

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteracíóns : 

Descridón Xeral:

Cruz de pedra 

S XX (año 1993-1994)

Pé de íadelras obre terraza fluvial.

Situado nun barrio periférico ó núcleo de Tul, nun cruce de camíños.

Bo

Non se aprecian

Cruz de base cuadran guiar con dous escalóos, sobre os que os escalóns, sobre os que se apoia a base 

cadrada, de arestas acbafranadas. O fuste é de sección cadrada, con arestas achafranadas, que remata nun sinxelo capitel. A cruz é 

sinxela, de sección cadrada e chafrán ñas arestas.

Aparece reíerenciada ñas Señas de inventarío etnográfíco de Patrimonio coa da ve de identificación 36055058.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, C. Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permitirase o baslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas (nmedladóns do 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 requlrlrá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

Grado H: Permltiranse 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 do órgano 

competente da Consellería de Cultura, C, Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

cruceiro y peto de ánimas da cal

CT/03-EET/761

LOCALIZACIÓN

Lugar: A CaV As Bometas

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M, X:

Y:

Altítude: 

N o de plano 1: 5.000;

Tul (Sagrario) 

529,278/16 

4.659.612,51 

19 m. s. n. m. 

3.13

DESCR1CION

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Empraiamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrlclón Xeral:

Conxunto de cruceiro e peto de ánimas 

S. XWH

Recheo de espolón sobre terraza fluvial 

Semlurbano, nun ha Intersección de caminos 

Regular

O cruceiro foi destruido en 1985 e 1996.

O cruceiro presenta dous escalóos e unha base de forma cadrada, cunha escultura en balxo releve 

encostada ó frontal. O fuste é de secdón cadrada coas arestas achafranadas. Na súa parte frontal destaca a presencia da figura de 

Santiago Apóstol sedante. O fuste está coreado por un capitel decorado con motivos vexetals. A cruz, de sección circular, amosa a 

figura de cristo. O peto ó un monolito de secdón cuadranglar coas esquinas en chafrán. Na parte superior presenta unha repisa e 

sobre ela un rebalxe ou vatiado para a colocación do peto recaudatorio, rematando en semldrculo.

Aparece reíerenciada ñas fichas de inventado etnográfico de Patrimonio coa clave de identificación 3605504$.

NORMA TIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permitíranse actuadóns encaminadas a súa reparadón, 

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

Cultura, C. Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón da lg unha 

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

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

Grado H: Permltiranse os usos tradldonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcclóns 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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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO das Berrietas

Clave: CT/03-EET/762

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Barrio das Bometas 

Tul (Sagrario) 

529.331,85 

4.65'].564,51

Altítude 19 m. s. n. m.

N o de plano 1: 5.000: 3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación:

Alteración?: 

Descridón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo de espolón sobre terraza lluvia!

Se mi urbano, barrio de As Bometas, extrarradio de Tul 

Regular

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 permltiranse actuadóns encaminadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, 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 da execudón dalgunha 

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

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

DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN

'



IDENTIFICACIÓN

Denominación; HÓRREO das Bornetas

Clave: CT/03-EET/763

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

Altítude; 

N 0 de plano 1: 5.000;

Barrio das Bometas 

Tul (Sagrario) 

529.370,16 

“1.654,566,91 

21 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Empraxa mentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns; 

Descridón Xeral:

Hóireo
Contemporánea

val

Sem ¡urbano, barrio de As Bometas, extrarradio de Tul 

Regular

Fáltalle un dos remates decorativos 

Hórreo de Tipo 2

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, 

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

Cultura, ComúnIcadón Social e Turismo.

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

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

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

Denominación: CRUCEIRO DO PARADOR NACIONAL 

Clave: CT/03-EET/764

LOCALIZACIÓN

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude 

N 0 de plano 1: 5.000:

Lugar: Parador Nacional San Telroo 

Parroquia: Tul (Sagrario)

529.‘IriS,63 

ri.65ri.560,56 

2ri m. s. n. m.

3.13

DESCRICION

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve;

Enlomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral:

Cruceiro de pedra 

S XX (año 1968)

Recheo de espolón sobre terraza fluvial 

9túase nos xardlns do Parador Nacional 

Bo

Non se aprecian

Cruceiro de pedra sobre base cadrada. O fuste presenta unha seccfón cadrada coas arestas 

achafranadas na súa metade superior. Na fronte, representación sedente de Santiago Apóstol. Está coroado por un capitel xeométrico, 

adornado con tres estrías verticals en cada un dos catro lados. A cruz presenta as Imaxes da Crucifixión e a Vlrxe co Neno,

Aparece refrendada ñas lidias de inventario etnográfico de Patrimonio coa clave de identificación 36055050.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse sltuadóns encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, C. Sodal e Turismo,

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

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

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

Grado H: Permltiranse 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:

HÓRREO de Coto de Galo 

CT/03-EET/765

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U.T.M. X 

Y
Altítude 

N o de plano 1; 5.000

Coto de Galo

Randufe (5ta. María da Gula) 

528.596,43 

4.654.517,40 

46 m, s, n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprara mentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descridón Xeral;

Hórreo

Contemporánea

Espolón a pé de ladefra sobre tenaza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre vive nd as un lía mil lares

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 permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización e posta en valor, previa autorización do 

órgano competente da Consellería de Cultura, Común lea dón Sodal e Turismo.

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

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

Denominación:

Clave:

LAVADOIRO DA CAPELA DE FÁTIMA 

CT/03-EET/766

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Coto de Galo

Randufe (Sta. Mana da Guía) 

528.820,40 

4.654.537,35 

80 m. s. n. m.

3.13

DESCRICION

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprezamenlo/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Lavadolro 

Contemporánea 

Terraza fluvial

Semlurbano. Extrarradio do núcleo de Tul 

Regular

Construcción dun Inmoble do lavadolro, sobre pilares, actuando de cuberta.

Lavadolro formado por un pilón rectangular, con lousas Inclinadas e afrontadas nos seus laterais 

malores. Dous laterais están pechados por un muro de contención, quedando os outros dous abertos. Sobre este muro e tres pilares 

de formlgón levantouse unha placa dun Inmoble, local social, que fai as fundóos de cuberta.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, ComunlcaciónSocialeTurismo.

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

obra ñas inmedtaclóns do obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervención 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

Denominación: HÓRREO de Coto de Galo

Clave: CT/03-EET/767

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N o de plano 1: 5.000:

Coto de Galo

Randufe (Sta. María da Guía) 

528,521,^7 

4.654.330,20 

18 ro. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 
Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrícíón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Sitúase entre vi vendas un ífa mi lía res e térras de cultivo. 

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 permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolldadón, Investigadón e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

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

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

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

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



IDENTIFICA CIÓN

Denominación: HÓRREO da Estrada

Clave: CT/03-EET/768

LOCALIZACIÓN

Lugar. 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude 

N 0 de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscríción Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 
Descrídón Xeral:

A Estrada

Randufe (Sta. Mana da Guía) 

528.624,38 

4.654,276,02 

20 m. s. n. m.

3.13

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola e forestal. Situado entre v/vendas uní familia res 

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 permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

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

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

...
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1
IDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

HÓRREO da Estrada 

CT/03-EET/769

LOCALIZACIÓN

Lugar: 
Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude 

N 0 de plano 1: 5,000:

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 
Adscriclón Cultural; 

Empraza mentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:
Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

A Estrada

Randufe (Sta, Haría da Guía)

528,731,43

4.654.319,27

24 tn. s. n. m.

3.13

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unlfamlllares e cultivos 

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 permltiranse actuadóns encaminadas 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, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

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

Denominación; CRUCEIRO Y PETO DE ÁNIMAS DE SAN MARTI ÑO 

Clave: CT/03-EET/770

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y;

Altítude 

N ® de plano 1: 5.DOO:

Regueiro

Areas (Santa Mariña) 

528.380,32 

4.654.142,05 

18 m. s, n. m.

3.13

DESCRICION

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Empraza mentó/ Releje;

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteradóns : 
Descríciórt Xeral:

Conxunto de cruceiro e peto de Ánimas 

Contemporánea (SX1X)

Terraza fluvial
Agrícola e sem¡urbano. Extrarradio de Tul 

Bo

Foi restaurado no ano 1990.

Cruceiro de plataforma cadrada, formando escalón. A base ten forma prismática na parte balxa e 

troncoprismética na superior. O fuste é cilindrico e remata nun capitel slnxelo, formado por distintas molduras. A cruz é cilindrica, coa 

Imaxe de Cristo. O peto é un monolito de secdón cadrada. Na parte superior ten unha repisa e sobre ela un vadado para a colocación 

do peto recaudatorio, rematando en semicírculo.

Aparece referenciada ñas fichas de Inventario etnográfico de Patrimonio coa dave de Identificación 36055063.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G, Grado H 

Actuadóns e usos;

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

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

Cultura, C, Sodal e Turismo,

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

obra ñas Inmedladóns do obxecto protexidos e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera intervención deste 

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

Grado H: Permitíanse os usos tradidonals agropecuarios. Todos aqueles outros usos ou construcclóns que pretendan 

realizarse dentro desta ¿rea 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, S. Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO do Regueiro

Clave: CT/D3-EET/771

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N o de plano 1: 5.000;

Regueiro

Areas (Santa Marlña) 

528.298 

■'1.65'), 012,08 

2") m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía; 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrfctón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vlvendas unifamillares. 

Regular / Malo

La cámara está en mal estado.

Hórreo de Tipo 1

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral del 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, Comunicación Sodal e Turismo,

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

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

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

I
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I
IDENTIFICACIÓN

Denominación; 2 HÓRREOS do Regueiro

Clave: CT/03-EET/772 y CT/03-EET/773

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5.000:

Regueiro

Areas (Santa Mari ña) 

528.287,S9 / 528.291,75 

4.654.007,51 / 4.654.006,69 

24 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrición Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Desafición Xeral:

Hórreos

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Están situados entre vivendas u ni familia res. 

Regular / Malo

As cámaras están vencidas e en mal estado.

Hórreos de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos;

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento, Soamente permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas Inmedladóns do obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervención 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 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitudes 

N 0 de plano 1: S.OOD:

HÓRREO do Regueiro 

CT/03-EET/774

Regueiro

Areas {Santa Marlña) 

528.304,57 

4.653.728,07 

21 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscrícíón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrición Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamlliares, 

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 permltiranse actuadóns encamlñadas a súa reparación, 

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

Cultura, comunlcadón Sodal e Turismo.

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

obra ñas inmediacións 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 autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.

PLANO DE SITUA CIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICAIDENTIFICACIÓN

Denominación:

Clave:

LOCALIZACIÓN

Lugar; 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Altitude: 

N ° de plano 1: 5.000:

LAVADOIRO DA TOXEIRA 

CT/D3-EET/77S

A Toxelra

Areas (Santa Marlña)

527.743,58 

'1.653,566,87 

19 m. s. n. m.

3.J3

DESCRICION

Tlpoloxfa: 

Adscrícíón Cultural: 

Empra zarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Altera cións: 

Descrídón Xeral:

Lavadoiro 

Contemporánea 

Terraza fluvial 

Agrícola e forestal 

Bo. Restaurado 

Non se aprecian

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

maiores. Presenta e lousas corridas e Indinadas nos seus laterals malores. Presenta catro pitares de sección cadrada irregular, sobre os 

que descansa un entramado de madelra con tellado a cabo augas, en tella do país.

)

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterese a tlpoloxía mal do elemento. Soamente permltiranse actuación s enea mirladas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Social eTurlsmo.

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

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

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

tu TíL i i f

PLANO DE SITUACIÓN



IDENTIFICACIÓN
\

Denominación: HÓRREO do Regueiro

Clave: CT/03-EET/776

LOCAUZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

AlUtude 

N ° de plano 1; 5.000

Regueiro

Areas (Sania Marina) 

527.880,05 

4.653.585,99 

24 m, s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxfa: 
Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 
Descríe!ón Xeral;

Hórreo

Contemporánea 

Terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vlvendas unlfamllíares 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 3

NORMA UVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadónse usos:
Grado G: Manterase a tlpoloxia xeral do elemento. Soa mente permltfranse acto aeró ns encamiñadas a súa reparación, 

conservación, encamiñadas a súa reparadón, conservación, protección, consolidación, Investigación e posta en valor, previa 

autorización do órgano competente da Conselleria de Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

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

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

Denominación:

Clave;

CRUCEIRO DO REGUEIRO 

CT/03-EET/777

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U. T. M. X 

Y

AlUlude 

N 0 de plano 1: 5.000

Regueíro

Areas (Santa Mari ó a) 

528.047,52 

4.653.546,82 

21 m. s, n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural; 

Empraiamento / Releve:

Entorno:

Cruce iro 

S XIX

Terraza fluvial 

Urbano e agrícola

Estado de conservación: Regular / Bo

Alteraclóns: Non se aprecian

Descridón Xeral: Crucelro sobre dous escaló ns cuadrángula res e unha base tamén cuadrangular coas arestas en 

chafrán. O fuste presenta unha secdón octogonal e está coroado por capitel decorado con follas de acata unha secdón octogonal e 

está coroado por capitel decorado con follas de acanto e volutas. A cruz, de sección cadrada, presenta a Imaxe de Cristo e a Virxe. 

Aparece referenciado ñas fichas de inventario etnográfico de Patrimonio coa clave de identrñcadón 36055066.

NORMA T7VA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G. Grado H 

Actuadónse usos:

Grado G: Manterase a üpoloxla xeral do elemento . Soa mente permitirán se actuadóns encaminadas a súa reparación, 

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

Cultura, C. 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, supoña unha perda de calldade do mesmo. Catquera intervención deste 

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

Grado H; Permltlranse os usos tradldonais 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 enlomo e eos valores a protexer no Grado G, e precisarán de autorlzadón previa do órgano competente da 

Conselleria de Cultura, C, Sodal e Turismo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO da Toxeira

Clave: CT/03-EET/778

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 
Coordenadas U. T. M. X:

Y:

A Toxeira

Areas (Sania Mari ña)

527.504,58

4.653.459,15

AHI tu de: 55 m. s, n, m.

N 0 de plano 1: 5.000: 3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxfa: 

Adscriclón Cultural: 

Empraiamento / Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Atteracións: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de la de Ira sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unlfamlliares e cultivos. 

Regular / Bo 

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a üpoloxla xeral do elemento. Soamente permldranse actuaclóns encaminadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolldadón, investigación e posta en valor, previa autorlzadón do órgano competente da Consellerla de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

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

obra ñas Inmedfadóns do obxecto protexldo e o seu entorno, suportó unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

tipo que afecte ó elemento e o seu entorno requlrlró da pertinente autorlzadón 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 ° de plano 1: 5.000:

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións: 

Descrldón Xeral:

HÓRREO da Toxeira 

CT/03-EET/779

A Toxeira

Areas (Santa Marlña)

527.550,75 

4.653.489,19 

52 m. s. n. m.

3.13

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladeira sobre terraza fluvial

Agrícola, Esté situado entre vivendas unifamlliares

Bo

A coberta é de urallta.

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuaclóns e y usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soamente permltiranse actuaclóns encamiñadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.
1

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

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

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

Denominación: HÓRREO da Toxeira

Clave: CT/03-EET/780

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N ° de plano 1: 5.000:

A Toxeira

Areas (Santa Marlña) 

527.538,62 

4.653.421,85 

52 m. s. n. m.

3,13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural: 
Empraumento/ Releve;

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións; 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre tenaza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unifamillares

Regular

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuacións e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxia xeral do elemento. Soamen te permitiranse actúa ció ns encamiñadas 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, permltirase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

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

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

Denominación: HÓRREO da Toxeira

Clave; CT/03-EET/781

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T, M. X:

Y:

A Toxeira

Areas (Santa Marina)

527.656,15

4.653.455,71

Altrtude: 

N o de plano 1; 5.000:

51 m, s, n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación;

Alteracíóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre terraza fluvial

Agrícola. Está situado entre vivendas unlfamlliares

Bo. Restaurado

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G; Manterase a tlpoloxia xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamiñadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunlcadón Social e Turismo.

Con carácter exbaordloarlo, permlürase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas Inmediadóns do obxecto protexido e o seu entorno, supofia unha perda de calidade 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.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación; HÓRREO da Toxeira

Clave; CT/03-EET/782

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X;

Y:

Aitltude; 

N 0 de piano 1: 5.000:

A Toxeira

Areas (Santa Marina) 

527.186,77 

<1.653,350,82 

66 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscrición Cultural; 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións; 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Pé de ladelra sobre tenaza fluvial

Agrícola e forestal. Está situado entre víveodas unífamlllares

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 1

i

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G; Manterase a tlpoloxia xeral do elemento. Soamente pemil tírense actuadóns encamiñadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltírase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da exeardón dalgunha 

obra ñas Inmedlaclóns do obxecto protexldo e o seu entorno, sopeña 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.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO da Toxeira

Clave: CT/03-EET/784

LOCALIZACIÓN

Lugar 

Parroquia 

Coordenadas U.T. M. X 

Y

A Toxeira

Areas (Santa Marlña)

527.127,49

4.653.278,01

Altítude: 

N 0 de plano 1: 5,000:

70 m. s. n. m. 

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Empraramento/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación:

Alteración!: 

Descrldón Xeral;

Hórreo

Contemporánea

Pé de la deiras obre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Está situado entre vivencias unifamiIIares. 

Bo

Non se aprecian 

Hórreo de Tipo 2

l

NORMA TIVA URBANÍSTICA PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxia xeral do elemento. Soamente permltlranse actuadóns encaminadas 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, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

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

tipo que 3fecte ó elemento e o seu entorno requlrlrá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

I

Denominación:

Clave:

2 HÓRREOS de Bouzabalada 

CT/03-EET/785 y CT/03-EET/786

LOCALIZACION

Lugar 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude; 

N ° de plano 1: 5.000:

Bouzabalada 

Areas (Santa Marlña) 

527.419,69/ 527.414,43 

4,653.018,82/4.653.010 

73 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipología: 

Adscriclón Cultural: 

Empra zarriento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreos

Contemporánea

Recheo a pé de ladelra sobre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Localizarse nunha zona de vívendas unlfamíllares e térras de cultivo. 

Regular

Non se aprecian

Hórreo de Tipo 3 e hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tipoloxía xeral do elemento. Soemente pemiitiranse actuadóns encamiñadas 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, permití rase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra n3S Inmedlacións do 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 requlrfrá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA

Denominación: HÓRREO de Bouzabalada

Clave: CT/03-En7787

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:
Y:

Allitude 

N ° de plano 1: 5.000:

Bouzabalada 

Areas (Santa Marlña) 

527.494,05 

4.652.999,02 

63 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve;

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo en pé de ladelras obre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. Situado entre vivendas unifamíliares 

Regular

A cámara está en mal estado 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

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

conservación, protección, consolldadón, 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 da execudón dalgunha 

obra ñas Inmedlacfóns do 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 requirlrá da pertinente autorizadón do organismo competente en materia de patrimonio.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación;

Clave:

CRUZ DE BOUZABALADA 

CT/03-EET/788

LOCALIZACIÓN

Lugar; 
Parroquia; 

Coordenadas U. T. M, X;

Y:

Bouzabalada 

Areas {Santa Marlña) 

527.279,77 

4.652.885,42

Aldtude; 

N ° de plano 1: 5.000:

84 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tipoloxía: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazamento/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral: 

unha sección cadrada.

Cru2 de pedra 

Contemporánea

Recheo en pé de ladelra sobre terraza fluvial 

Agrícola e forestal. En un cruce de «mifies 

Bo

0 espado dreundante rebalxouse quedando a cruz elevada nun testigo do terreo orixlnal,

Cruz slnxela que se apola sobre dous escalóns e unha base cadrada. O fuste e os brazos presentan

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección; Grado G. Grado H 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxia xeral do elemento. Soamente permitíanse actuadóns encaminadas a súa reparadón, 

conservación, pfotecdón, consolidación, Investigación e posta en valor, previa autorización do órgano competente da Consel le ria de 

Cultura, C. Sodal e Turismo.

Con carácter extraordinario, permltirase 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 calídade 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.

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

realizarse dentro desla área de cautela ou respecto, establecida nestas normas, deberán harmonizar coas caracteristicas 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, Comunicación Sodal e Turismo.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de Bouzabalada

Clave: CT/03-EET/789

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Bouzabalada 

Areas (Santa Marlña) 

527.450,67 

A .652.915, i 7

Altltude; 

N 0 de plano 1: 5.000:

75 m, s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural; 

Empraza mentó/ Releve:

Entorno; 

Estado de conservación;

Alteraclóns: 

Descrldón Xeral;

Hórreo

Contemporánea 

Recheo a pé de ladelra

Agrícola e forestal. Localizase entre «vendas unifamlílares. 

Regular / Mato

A cámara está en mal estado.

Hórreo de Tipo 2

NORMATIVA URBANÍSTICA

Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a ti poto ¡ría xeral do elemento. Soamente permitiranse actuadóns encaminadas a súa reparación, 

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

Cultura, Comunicación Social e Turismo.

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

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

Denominación; HÓRREO de Bouzabalada

Clave: CT/03-EET/790

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia: 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altltude; 

N o de plano 1:5.000:

Bouzabalada 

Areas (5anta Marlña) 

527.') 79,79 

9.652.890,75 

67 m. s. n. m,

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Emprazarriento/ Releve:

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteraclóns; 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea

Recheo en pé de ladelras obre terraza fluvial.

Agrícola e forestal. 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 dpotoxia xeral do elemento. Soamente permltiranse actuadóns encamiñadas a súa reparación, 

conservación, protecdón, consolldadón, Investigación e posta en valor, previa autorizadón do órgano competente da Consellerfa de 

Cultura, Comunicación Sodal e Turismo.

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

obra ñas ínmedladóns do obxecto e o seu entorno, supoña unha perda de calidade 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.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTA CIÓN FOTOGRÁFICA
I Denominación: HÓRREO de Bouzabalada

Clave: CT/03-EET/791

LOCALIZACIÓN

Lugar: 

Parroquia; 

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude: 

N ° de plano 1; 5.000:

Bouzabalada 

Areas (Santa Marlña) 

527.780,74 

4.653.174,36 

43 m. s. n. m.

3.13

DESCRICIÓN

Tlpoloxia; 

Adscriclón Cultural: 

Empraza mentó/ Releve;

Entomo: 

Estado de conservación:

Alteración*: 

Descrldón Xeral:

Hórreo

Contemporánea 

Recheo en pé de ladelra

Agrícola e forestal. Localizase entre vlvendas unlfamlllares 

Regular

A cámara está en mal estado 

Hórreo de Tipo 1

NORMATIVA URBANÍSTICA
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PLANO DE SITUACIÓN

Grado de Protección: Grado G.

Grado A, ó acharse na área de protección arqueolóxica do Castro do Monte do Outelro (GA36055027),

Actuadóns e usos:

Grado G: Manterase a tlpoloxia xeral do elemento. Soamente permitíanse actuadóns encamiñadas 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, permiürase o traslado dos elementos etnográficos cando, a causa da execudón dalgunha 

obra ñas Inmediaclóns jdo obxecto protexldo e o seu entorno, supoña unha perda de calldade do mesmo. Calquera Intervención deste 

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

Grado A. Permitíranse actuadóns encamiñadas a súa conservadón, protecdón, consolidación, Investigación e posta en 

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

Permitíranse os usos tradldonais agropecuarios, sempre que non alteren o substrato arqueolóxlco nln precisen a 

modemlzadón da explotación con novas InstaladÓns.

Non se poderán realizar tendidos e InstaladÓns aéreas ou subterráneas (electrlcldade, saneamento, augas, etc) 

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

requlran ¡abores profundas e a apertura de pozos e minas.

Non se permiten construcción* de nova planta.

Para as ediflcadóns situadas ñas áreas de protecdón Integral poderanse permitir de manelra puntual, obras de mellora 

en canto ás infraestructuras, ó servido das constmcdóns (abastecemento de augas, saneamento de augas/reslduals, redes de 

alumeado, etc.) e obras de acondicionamiento 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 

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



IDENTIFICACIÓN

Denominación: HÓRREO de Patazumba

Clave: CT/03-EET/792

LOCALIZACIÓN

Lugar:

Parroquia:

Rúa do Rollo 

Tui (O Sagrado)

Coordenadas U. T. M. X:

Y:

Altitude 

N 0 de plano 1: 5.000:

529.634,87 

4.655.887,89 

26 m. s. n, m. 

3.9

DESCRICIÓN

Tlpoloxia: 

Adscriclón Cultural: 

Empraza mentó/ Releve:

Entorno: 

Estado de conservación:

Alteracións:

Descrición Xeral:

NORMA UVA URBANÍSTICA

Hórreo

Contemporánea (ano 1861)

Val. Recheo a media ladeira 

Urbano

Regular / Malo

Achase abandonado, carece de parte do tetlado e cuberto de vexetadón. Os elementos de ventilación e 

a porta, ambos en rradelra, óchame en mal estado.

Hórreo de Tipo 3
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Grado de Protección: Grado G 

Actuadóns e usos:

GradoG: Manterasea tlpoloxia xeral do elemento. Soa mente permitíranse actuaclóns encamiñadas a súa reparación, 

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

Cultura e Turismo.

Según o establecido no artigo 36 da Leí 8/1995, un Inmoble declarado ben de Interés cultural é Inseparable do seu entorno. Non 

se procederá o seu desprazamlento salvo que resulte Imprescindible por causa de forza maíor ou Interés sodal, previo Informe 

favorable da Consejería de Cultura. Nese caso adoptaranse as cautelas precisas naquelo que polda afectar ao solo ou subsolo. Para 

considerar causa de forza malor ou de interés sodal, será preceptivo o Informe favorable de polo menos duas das Institudons 

consultivas contempladas nesta Leí.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO DE SITUACIÓN


