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ASUNTO: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DO DOCUMENTO DE INICIO

Con data de xaneiro de 2009 remitiuse ó organismo correspondente da Consellería de Medio
Ambiente o Documento de Inicio para Avaliación Ambiental Estratéxica do PXOM de Moraña.
Segundo escrito deste organismo de xullo de 2010, a raíz das últimas modificacións lexislativas,
considérase necesario achegar a documentación complementaria que a continuación se
indica:
1. Estudio detallado do medio rural e do modelo de asentamento poboacional.
2. Descrición e avaliación do sistema de núcleos.
3. Obxectivos xerais e específicos do Plan.
4. Alcance e contido do planeamento, das propostas e das súas alternativas.
5. Desenvolvemento previsible do planeamento.
6. Aproximación ós efectos ambientais previsibles.
7. Efectos previsibles sobre os elementos estratéxicos do territorio e sobre a planificación
sectorial.
Os puntos 4 a 7 aparecen recollidos nos apartado 4, 5 e 6 do documento de inicio aportado en
xaneiro de 2009.
Polo que respecta ó punto 2 procede facer a seguinte breve descrición do sistema de núcleos:
O modelo urbano e territorial preliminar proposto para Moraña, derivado do diagnóstico operativo
formulado, baséase nos seguintes principios:
-

Consolidación da Vila de Santa Lucía e da súa periferia inmediata incorporada á trama urbana
mediante a colocación de solo urbanizable. Concentrando deste modo a implantación da nova
edificación nunha zoa xa de por si atractiva para a edificación. Fortalecendo o seu carácter de núcleo
continuo, aproveitando as vantaxes da densidade urbana existente para garantir a continuidade co
seu contorno rústico inmediato.

-

Para o seu desenvolvemento establécense propostas de ordenación de borde baseadas no acabado
da trama urbana en relación co solo rústico mediante propostas de zonas verdes ou de baixa
densidade de características paisaxísticas singulares. O plan aposta pola necesidade de producir
accións encamiñadas a completar e sanear a estrutura urbana interior da vila, artellando unha
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proposta máis complexa que a actual, onde o recoñecemento das diferentes pezas e tramas que a
compoñen e a introdución de espazos libres na trama construída son dous obxectivos centrais.
-

Desde o punto de vista da construción da trama urbana da vila, o Plan propón a atención ao proxecto
urbano, ás técnicas de xestión e á concertación para

garantir a

súa viabilidade. Establécense

operacións de desenvolvemento integral no interior da trama urbana de tamaño axeitado e baseadas
nun profundo coñecemento da trama parcelaria existente mediante a introdución da base catastral
no documento.
-

Interese pola consecución dunha rede de espazos públicos de calidade, incorporando e aceptando o
edificado.

-

Resolución e potenciación, mediante actuacións urbanísticas integrais, das localizacións industriais
situadas na periferia de Santa Lucía, os polígonos industriais de Mirallos e As Afieiras.

-

Proposición de alternativas aos referidos enclaves, co solo xa esgotado, nunha posición de mellor
comunicación e maior afastamento dos usos residenciais de cara a abrir o abanico de posibilidades
de implantacións de novos usos.

-

Formulación dun uso equilibrado do solo rústico no medio rural considerando o respecto ao medio
ambiente e á paisaxe como valores de desenvolvemento, establecendo unha axeitada ordenación
de usos e mantendo e potenciando os produtivos agro-gandeiros existentes. No sistema de núcleos
rurais tradicionais establécense crecementos con carácter selectivo. O obxectivo do Plan é garantir a
supervivencia da súa singular morfoloxía e tipo de edificios, favorecendo as políticas de rehabilitación,
de mellora do espazo público e un desenvolvemento harmónico cos valores existentes. A aplicación
da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e posteriores
modificacións, garante neste senso un nivel mínimo de determinacións da ordenación. Establécese
polo miúdo a preservación dos solos de contorno dos núcleos para a actividade produtiva alí onde
esta existe ou é susceptible de producirse.

-

Desde o punto de vista socioeconómico, adóptase para Moraña un modelo de crecemento lento
pero sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, nos servizos á poboación, no reforzo das
potencialidades industriais innovadoras complementada coa introdución de usos innovadores no solo
rústico, establecendo unha relación axeitada entre o medio natural e o construído.

Estes aspectos aparecen recollidos no plano que acompaña a presente documentación.
Os obxectivos específicos plantexados polo PXOM serán o seguintes:
A formulación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para o concello de Moraña ten unha orientación
destinada a obter un modelo urbanístico e de desenvolvemento territorial equilibrado e sustentable, no que
a estrutura xeral e orgánica do territorio resolva os problemas funcionais fundamentais que o Municipio
amosa, e responda ao modelo territorial e urbano formulado.
A redacción do Plan Xeral formúlase como obxectivo favorecer o desenvolvemento cualitativo de Moraña
combinando o realismo coa visión de futuro. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a
materialización das determinacións de planeamento que se fixen, nos prazos que se determinen. Un Plan
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Xeral Municipal no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, de proxecto urbano, de xestión
urbanística e a capacidade de xestión da administración actuante sexan as directrices de referencia.
Segundo estas formulacións e en relación aos Obxectivos Xerais de planificación territorial enunciados no
modelo territorial e urbano previsto polo Plan establécense os seguintes obxectivos específicos:

1- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS REFERIDOS Á CLASIFICACIÓN DO SOLO
1.1.- Obxectivos específicos en orde a lograr o acabado e mellora do medio urbano existente.
O obxectivo fundamental, no solo urbano consolidado e non-consolidado do núcleo urbano de Santa
Lucía, ven de ser o de completar a súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda
completar aquela mediante determinacións directas de ordenación e posterior execución.
A actual clasificación do solo urbano serviu para o despunte de Santa Lucía como capital municipal e
centro de actividade do Concello. O importante número tanto de vivendas como de novos habitantes
rexistrado no último decenio aconsella manter ese modelo central reforzándoo e potenciándoo coa
regulación dos espazos vacantes, prevendo o enlace axeitado co solo que se desenvolva na periferia.
Por outra banda, o sobrecargado sistema xeral viario, derivado de asentamentos da capital municipal nun
cruce de dúas estradas aconsella o deseño de alternativas viarias conseguindo un esquema máis
reticulado e menos lineal que o vixente.
En resumo, no solo urbano preveranse as seguintes actuacións:
A)

Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas que no solo urbano teñen carácter de Ordenanzas da
edificación, de forma que se sistematice e simplifique a súa aplicación práctica, fagan máis sinxelo o
seu entendemento aos cidadáns, e corrixan e obxectiven as ambigüidades que precisan
interpretacións para a súa aplicación práctica.

B)

Xeración dunha trama viaria máis aló do crecemento lineal vixente.

C) Conservación e respecto, en xeral, das alturas consolidadas, en atención ao PXOM vixente,
completando aqueles preceptos normativos que se consideran deficitarios e adaptando os
parámetros de aproveitamento aos establecidos pola Lei 9/2002 e posteriores modificacións.
D)

Identificación dos ámbitos de solo urbano consolidado.

E)

Identificación daqueles ámbitos de solo urbano non-consolidado que necesitan de actuacións de
desenvolvemento integral.

F)

Pronunciamento específico sobre a forma na que o Plan Xeral asume os plans de desenvolvemento
aprobados, seguindo o criterio de incorporar todos aqueles que están en execución ou tivesen
algunha aprobación e que non sexa necesaria a súa modificación para satisfacer intereses xerais.

G) Diminución dos déficits de dotacións, equipamentos e sobre todo de espazos libres (segundo o
analizado polo miúdo en epígrafes anteriores). O logro dun equilibrio entre a dimensión do tecido
urbano e as súas dotacións e equipamentos, é un dos obxectivos fundamentais do Plan Xeral.
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Asemade, a obtención do solo necesario para ampliación das dotacións existentes, e implantación
doutras novas, mediante o establecemento dos instrumentos de distribución equitativa adecuados,
permitirá absorber as necesidades da poboación á que serven nas zonas polo xeral máis altamente
densificadas. Neste aspecto, o Concello deberá comprometer o seu esforzo nos próximos anos de
desenvolvemento do Plan, mediante a aplicación directa de parte dos seus recursos e a estimulación
e o logro de acordos cos propietarios de solo, e os que, á súa vez, deberán afrontar con pleno rigor a
consecución da culminación do proceso de desenvolvemento urbanístico. Iso contribuirá
paralelamente á posta en valor dos recentes crecementos, e daqueles elementos e zonas en desuso
urbano.
H)

Delimitación das Áreas de Repartición e cálculo dos seus aproveitamentos tipo conforme establece a
Lei 9/2002 e posteriores modificacións.

I)

Protección dos elementos de patrimonio arquitectónico ou de elementos arqueolóxicos existentes ou
de novo achado.

1.2.- Obxectivos específicos nas áreas para novos asentamentos.
Comprenden estas áreas, o solo clasificado como urbanizable, estando regulada a súa clasificación polos
artigos 14, 21 e 22 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e
posteriores modificacións, que estipula que “constituirán o solo urbanizable os terreos que non teñan a
condición de solo urbano, de núcleo rural, nin rústico e poidan ser obxecto de transformación urbanística
nos termos establecidos na lei”.
Neste documento sinálanse as áreas de solo aptas para a súa incorporación ao proceso de
desenvolvemento urbanístico como solo urbanizable, e aqueloutros que polo seu valor agrícola, forestal,
gandeiro ou polas súas riquezas naturais deben ser preservadas.
Acorde coa mencionada lexislación, o Plan Xeral contempla dúas situacións perfectamente diferenciadas:
por un lado, o solo clasificado como urbanizable delimitado ou inmediato, correspondente a solos que
teñan comprometidos prazos de execución e condicións de transformación; e por outro, o solo urbanizable
non-delimitado para o que o Plan define as condicións xerais para a delimitación de sectores,
desenvolvemento dos mesmos e usos globais.
Para o solo que se clasifica como urbanizable delimitado, o Plan Xeral formula os seguintes obxectivos:
A)

A súa utilización como elemento de conexión entre a trama urbana de Santa Lucía e os núcleos rurais
de O Buelo e Mos para acadar un adecuado contacto entre o solo urbano, o solo de núcleo rural
histórico-tradicional e de núcleo rural común.

B)

Xerar novo solo industrial toda vez que o vixente nos polígonos de Mirallos e As Afieiras está esgotado.

C) Prever un tratamento adecuado das áreas para novos asentamentos residenciais e industriais.
D)

Incluír e definir, nas Áreas de Repartición, a parte do solo urbanizable que poida ser necesaria para
conseguir os obxectivos formulados no Plan Xeral adscribindo, ás mesmas, os solos de sistemas xerais
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que se consideran necesarios a efectos da súa obtención a través da aplicación do instrumento do
aproveitamento tipo e cesión obrigatoria.
E)

Delimitar as Áreas de Repartición e calcular os seus aproveitamentos tipo no solo urbanizable.

F)

Dar soporte xurídico adecuado de integración na trama urbana ás áreas sinaladas nas Normas
vixentes como Solo Urbanizable, para as que foron aprobados definitivamente plans parciais de
ordenación (Plan Parcial de Solo Industrial en Desenvolvemento de As Afieiras e Plan Parcial do Polígono
Industrial de Mirallos).

Para encamiñar o posible desenvolvemento das actuacións no solo urbanizable non-delimitado,
establécense os seguintes criterios e obxectivos:
A)

Establecer as condicións para a delimitación de sectores de modo que estes constitúan unidades
xeográficas e urbanísticas continuas que permitan un desenvolvemento adecuado en plans de
sectorización.

B)

Establecer a dimensión mínima dos sectores garantindo, coa mesma, que se permita a reserva de
dotacións derivada da lexislación urbanística.

C) Establecer as condicións de enlace dos novos sectores cos Sistemas Xerais do termo municipal, a
efectos de garantir o correcto funcionamento e comunicacións dos asentamentos.
D)

Establecer as limitacións e restriccións sobre intensidades de usos, usos globais e tipoloxías de edificios,
nas distintas zonas do termo municipal, buscando salvagardar o carácter e a vocación de cada unha
delas, e evitando tensións e interferencias que puidesen derivarse da introdución en partes do territorio
de novos usos ou tipoloxías.

3.1.- Obxectivos específicos para a ordenación do sistema de núcleos rurais existentes.
O obxectivo fundamental, no solo de núcleo rural do concello de Moraña, é o de completar a súa
ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar aquela mediante determinacións
directas de ordenación e posterior execución. O solo de núcleo rural clasificado como tal deriva da
aplicación das condicións obxectivas establecidas no artigo 13 da Lei 9/2002 e posteriores modificacións,
así como das condicións establecidas no modelo de asentamento da poboación e no estudo do medio
rural.
Preténdese que aqueles núcleos próximos á trama urbana continua, en transformación ou con
potencialidade para o desenvolvemento urbanístico da vila de Santa Lucía se integren no
desenvolvemento do plan, no seo da trama urbana preservando a súa singularidade arquitectónica e de
uso (O Buelo e Mos).
Para os núcleos periféricos do termo municipal que manteñen as súas características morfolóxicas e de
uso, proponse a potenciación daqueles actividades produtivas propias do medio ou a aposta pola
introdución daqueles novos usos innovadores compatibles coa preservación dos núcleos. Como norma
xeral, e dados os bos resultados obtidos en aplicación do planeamento vixente, conseguindo un rural cun
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dinamismo importante, proponse o mantemento da ampliación das delimitacións vixentes, salvo naqueles
casos nos que se comprobe que estas non resultaron operativas durante este último período. En todo caso,
as delimitacións vixentes tomáronse como referencia para a toma de decisións.
En resumo, no solo de núcleo rural, realízanse as seguintes actuacións:
A)

Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas de forma que se sistematizan, simplifícase a súa
aplicación práctica, faise máis sinxelo o seu entendemento aos cidadáns e corríxense e obxectivan
ambigüidades existentes.

B)

Conservación e respecto, en xeral, das edificacións existentes procurando en cada caso englobalas,
dentro da delimitación dos núcleos rurais proposta.

C) Diminución dos déficits de dotacións, equipamentos e espazos libres existentes no conxunto do termo
municipal e na periferia dos núcleos rurais establecendo unha estratexia de agrupación de servizos
parroquial ou municipal.
D)

Protección dos elementos de patrimonio arquitectónico ou de elementos arqueolóxicos existentes ou
de novo achado.

1.4.- Obxectivos específicos para o solo rústico.
O obxectivo xeral que o Plan se propón para esta clase de solo é a delimitación daquelas áreas que
deben ser obxecto de especial protección fronte ao proceso de urbanización e edificación, en función de
que así o demanden as circunstancias intrínsecas naturais ou porque así o requiren os seus actuais usos, a
lexislación sectorial ou en razón dos seus valores paisaxísticos, históricos, arqueolóxicos, científicos,
ambientais, culturais ou outras de similar natureza, segundo establece o artigo 15 da Lei 9/2002 de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e posteriores modificacións.
Este obxectivo traducirase directamente na protección das áreas de interese medioambiental ou
bioecolóxico ou polo seu interese ou capacidade agrícola, gandeira ou forestal, consideradas na
información urbanística que realmente teñan este valor.
Como segundo obxectivo neste tipo de solo, o Plan contempla as condicións das edificacións permitidas
no mesmo de acordo co sinalado nos artigos 36 a 39 da Lei 9/2002 e posteriores modificacións.

2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS SOCIO-ECONÓMICOS.
A situación de Santa Lucía como concello cuns parámetros de actividade en aumento, cunha cada vez
máis importante dinámica industrial e de servizos, un sector primario en regresión e un incremento da
localización residencial, fai necesario que o novo Plan, contemple as actuacións que dean soporte e
faciliten a implantación ordenada destes usos e outros que no tempo, un tecido empresarial emprendedor,
poida formular. O Plan deberá establecer ademais aquelas medidas que na ordenación de usos tendan a
garantir a cohesión social e o equilibrio territorial.
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En especial o plan deberá establecer os mecanismos que fomenten a implantación de actividades
produtivas de carácter especializado no termo municipal, a localización de iniciativas de lecer avanzado e
o uso do medio ambiente como recurso, en definitiva, que fomenten o desenvolvemento sostible do
concello e a súa conversión en territorio innovador.
Cómpre facer as reservas de solo para a implantación das infraestruturas de transporte e
telecomunicacións que atraian a localización de empresas e profesionais que completen os ciclos
produtivos existentes apoiando procesos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.
O liderado nestas formulacións da iniciativa municipal e a concertación cos operadores privados durante a
redacción e vixencia do Plan, orientaranse a conseguir os seguintes obxectivos:
A)

Creación de solo industrial e terciario, que fomente o pulo de actividades industriais e de servizos no
municipio, así como a implantación de industria e servizos innovadores. Esta implantación realizarase
mediante a clasificación de solo urbanizable delimitado de uso industrial nun novo polígono situado na
parroquia de San Salvador, preto do lugar de Saiáns.

B)

Establecemento dos parámetros normativos que permitan a implantación de actividades innovadoras
no solo urbano de Santa Lucía.

C) Optimización da mellora das infraestruturas de transporte proxectadas e existentes (acondicionamento
da estrada PO-221, tramo: Caldas (N-640) – Moraña) utilizándoas para vertebrar o Concello e artellar o
seu desenvolvemento.
D)

Diversificación produtiva do medio rural, establecendo a ordenanza que permita a preservación de
recursos primarios e a ordenación e mellora das explotacións mediante a mellora da rede viaria
municipal.

E)

Potenciación dos valores ambientais e paisaxísticos do termo municipal, como xeradores dunha
industria de lecer especializado.

3.- OBXECTIVOS ORIENTADOS A RESOLVER PROBLEMAS ESTRUTURAIS.
Contémplanse neste apartado as necesidades a cubrir de novos sistemas xerais que teñan en conta a
estrutura urbana e eliminen os problemas de funcionamento observadas no momento actual.
Así, fundamentalmente, débese prever a corrección das deficiencias observadas nas infraestruturas de
transporte e comunicacións:
-

Utilización de novas vías para garantir a correcta accesibilidade ao territorio, en especial referida á
nova zona de desenvolvemento industrial proposta.

-

Aproveitamento das novas infraestruturas de transporte para a solución do problema interno de tráfico
da vila de Santa Lucía, utilizándoas como elementos de descarga do trafico das estradas principais de
Moraña.

-

Definición das medidas correctoras de detalle baseadas na enxeñaría de tráfico, nos núcleos
existentes, que sexan consideradas necesarias para resolver problemas puntuais existentes na rede de
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comunicacións, pondo especial atención na correcta definición da solución formal destas propostas
garantindo o baixo impacto urbano das mesmas.
-

Mellora da rede interior de comunicación entre os diversos núcleos, mediante un estudo
pormenorizado do seu trazado que elimine os problemas puntuais de ordenación existentes ao longo
da mesma.

No tocante ó estudio do medio rural e do modelo de asentamento poboacional compre
aportar a documentación correspondente que se recolle no CD que acompaña o presente
escrito.

O equipo redactor:
Juan A. Caridad Graña

Isidro López Yáñez

Arquitecto

Arquitecto
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCIÓN
1.1.- OBXECTO
O obxecto deste estudo é facer unha descrición detallada das características do medio rural do concello
de Moraña. Pretende contribuír ás estratexias e determinacións desenvolvidas no PXOM de dito termo
municipal así coma á clasificación do solo segundo a lexislación vixente.

1.2.- MARCO LEGAL
A realización do presente estudo do medio rural ven lexislada na Lei do Solo de Galicia (Lei 1/1997 do 24
de Marzo) no seu Artigo 9 Apdo. 4 referido ao obxecto dos plans xerais de ordenación municipal en solo
rústico. No Artigo 10 da citada lei faise referencia ás determinacións que debe conter este estudo como
base para o establecemento de medidas encamiñadas á conservación e mellora dos valores ecolóxicos,
paisaxísticos, históricos, etnográficos, culturais ou con potencialidade productiva, de conformidade coa
lexislación específica aplicable en cada caso.

1.3.- O CONCELLO
Moraña é un concello pontevedrés situado cara o nordeste da capital provincial, limítrofe co seu termo
municipal, da que dista 21 km, estando integrado na comarca de Caldas. A esta comarca pertencen os
concellos de Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Pontecesures, Portas, Valga e o propio Moraña, o que supón
unha superficie de 288,7 Km2 e unha poboación de 35.108 habitantes (no ano 2007). Estas vilas forman un
territorio diverso, pero que mantén fortes lazos e unha evolución en común.

Concello de Moraña.
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O Concello de Moraña linda ao norte co concello de Cuntis, ao leste co de Campo Lameiro, ao oeste con
Caldas de Reis, Portas e Barro e ao sur co de Pontevedra.

Moraña. Concellos limítrofes e parroquias.

Administrativamente, o concello atópase dividido en nove parroquias: Amil, Cosoirado, Gargantáns,
Lamas, Laxe, San Lourenzo de Moraña, Santa Xusta de Moraña, Rebón e Saiáns.
A poboación de Moraña está repartida en numerosos núcleos de poboación. Conta co núcleo urbano de
Santa Lucía de Moraña e con 73 núcleos rurais, constituídos nalgunhas ocasións por varias entidades de
poboación próximas.
Nas seguintes táboas aparecen detallados os núcleos rurais do concello por parroquias:
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01. Amil (San Mamede)
01. O Apedrado

Concello de Moraña

07. O Souto
05. Laxe (San Martiño)

04. Castro
05. A Fontaíña

02. Barro

01. O Casal

06. As Laxes

03. Cartamil

02. Chaián

07. A Pallota

04. O Castriño

03. Conles

08. A Pasada

05. A Chan

04. Fontenla

09. O Pazo

06. O Outeiro

05. A Penagrande

10. Rebón de

07. A Picota

06. Querguizo

08. Piñeiro

07. Trambosríos

09. Pumardatán

06. Moraña (San Lourenzo)

10. A Rozavella

01. As Cerdeiras

11. O Ruibal

02. Portopereiro

12. Torre de Abaixo

03. Soar

13. Torre de Arriba

04. Sorrego

14. Vilacoba
02. Cosoirado (Santa María)
01. Cosoirado
03. Gargantáns (San Martiño)

07. Moraña (Santa Xusta)
01. Alende
02. A Bouza
03. As Casiñas

01. A Espedregueira

04. A Igrexa

02. O Muíño

05. A Laxe

03. Paraños

06. O Lameiro

04. San Martiño

07. Longás

04. Lamas (Santa Cruz)

08. As Pontellas

01. A Aldea da Fonte

09. Rial

02. Chaián de Abaixo

10. As Teixugueiras

03. Grixó

Abaixo_San Pedro
11. Rebón de Arriba
12. Redondonio
13. O Vexildo
09. Saiáns (San Salvador)
01. A Alberguería
02. A Barosela
03. O Buelo
04. A Chociña
05. Corrigatos
06. As Cortiñas
07. O Covelo
08. Mos
09. O Río
10. Sabadín
11. Saiáns
12. Santa Margarida
13. Suigrexa

08. Rebón (San Pedro)

04. A Igrexa

01. O Batán

05. A Peroxa

02. A Bouza

06. Silvoso

03. O Calvo
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CAPÍTULO 2.- CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO
2.1.- LITOLOXÍA
Dende o punto de vista xeolóxico, o concello de Moraña atópase entre tres grandes grupos litolóxicos:
Dominio migmático e das rochas graníticas. Grupo de laxe: calcúlase que pertencen ao período que vai
dende o Precámbrico ao Silúrico e agrupa aos granitos de dúas micas máis o menos homoxéneos e unha
serie de enclaves que teñen sufrido procesos metamórficos moi intensos. Nestes afloramentos aparecen no
concello dous tipos de litoloxías especiais: os gneises glandulares e os micaxistos e paraneises.
Os metasedimentos que teñen unha pequena representación no concello cunha franxa dentro da
formación do granito de caldas no nordeste do municipio e son xistos micáceos e gneises migmáticos.
Esta formación ocupa a metade leste e norte do concello.

Cuaternario: as rochas cuaternarias presentes no concello pertencen ao Holoceno. Son materiais de
chairas aluviais ou fondos de valga. Debido á escasa lonxitude dos ríos que discorren polo municipio, os
materiais aluviais do mesmo teñen escaso desenrolo, estando constituídos en xeral pola presenza de
restos que proveñen da denudación do macizo granítico de Caldas de Reis e dalgúns restos de xistos. É de
destacar a superficie onde afloran estes metasedimentos de potentes solos eluvionais que chegan a
alcanzar os 3 metros.
No concello aparecen repartidos por toda la superficie, sempre arredor dos ríos.

Granodiorita de Caldas de Reis: trátase dun granito tardío con posterioridade ás fases hercínicas. Aparece
dominando o oeste do concello sobre o dominio migmático e das rochas graníticas do grupo de laxe.
Tamén destacar a existencia dunha faia importante que atravesa o concello pola zona noroeste.
Economicamente estes materiais presentan un elevado interese como rochas de cantería (sector
importante dentro da comarca) ou para produtos destinados á industria de áridos, rochas para a
construción e vidro.

2.2.- EDAFOLOXÍA
Non existe un estudo edafolóxico preciso e en detalle desta zona de Galicia, e máis en concreto do
Concello de Moraña, polo que o que a continuación se describe é só unha aproximación dos solos que se
poden atopar sobre as rochas presentes no concello.
A interacción no tempo dos factores clima e solo, o uso continuado da terra polo home e a vexetación
mantida ten dado lugar aos solos que a continuación se describen:
Solos sobre xistos: en liñas xerais, as propiedades químicas dos solos sobre xistos poden ser consideradas
intermedias entre as propias dos solos sobre granito e rochas básicas en canto á aridez, porcentaxe de

estudo do medio rural 6/36

oa

oficina de arquitectura,
urbanismo y planificación

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial
Concello de Moraña

Aluminio cambiable e déficit de nutrientes. Salvo en condicións especiais, non existen impedimentos para
o cultivo. A textura é a adecuada para garantir unha boa cantidade de humidade. Non obstante, requiren
un forte abonado.
Estes solos no concello aparecen unicamente como cambisoies alumi-úmbricos formando unha pequena
franxa no oeste do municipio.

Solos sobre rochas graníticas: dominantes no concello de Moraña, presentan unhas propiedades físicas
que veñen determinadas polo alta porcentaxe de partículas grosas que dan lugar a texturas areosas ou
franco-areosas e a unha elevada porosidade que facilita a drenaxe. Quimicamente caracterízanse por
unha acusada acidez e elevada saturación do complexo de cambio polo aluminio. Isto leva asociado
importantes limitacións para o cultivo, de maneira que esixen un encalado e adición de nutrientes. Non en
tanto, son bos para as especies forestais, matogueiras, breixeiras... que son pouco esixentes.
Estes solos no concello son: regosois e cambisois alumi-umbricos.
En liñas xerais, os regosois son solos que non posúen horizontes de diagnóstico. En Moraña, a maioría
aparecen asociados aos leptosois como solos alóctonos, moitas veces debido aos procesos de erosión e
deforestación sufridos polo terreo. No concello son os que se atopan máis estendidos.
Os cambisois son os solos máis extensivos na comunidade galega. Sobre o horizonte B cámbico aparece
un A úmbrico de cor escura, espesa e ácida, que son os chamados cambisois húmicos. Estes son solos
típicos da montaña e aínda que a súa fertilidade é baixa, pola súa maior profundidade poden presentar
un aproveitamento máis axeitado para o uso forestal ou gandeiro. Se a pendente o permite, o uso
intensivo pódese practicar despois dunha boa corrección da acidez. Os cambisois atópanse repartidos por
todo o concello.
Destacar tamén a presenza de fluvisois nas marxes do Río Umia. Estes son solos derivados de materiais
aluviais recentes que aínda non sufriron procesos de evolución. Así é que a estrutura e propiedades das
capas sedimentarias mantéñense case intactas hasta a superficie, polo que non presentan horizonte B
cámbico. Tanto as propiedades como os constituíntes deste tipo de solos varían en profundidade de forma
aleatoria, dependendo do proceso sedimentario, facendo que o conxunto do solo sexa moi homoxéneo
ou varíe entre capas areosas, arxilosas, pedregosas, orgánicas… en función do percorrido e enerxía das
augas fluviais.

2.3.- TOPOGRAFÍA
O relevo do concello de Moraña é bastante irregular, aparecendo distintos tipos de altitudes. Caracterízase
por unha zona Sur e Leste máis montañosa e outra centro-oeste onde se intercalan vales fluviais e chairas
aluviais. Polo leste, as derivacións da dorsal galega pechan o territorio comarcal. É nesta unidade de relevo
onde se empraza o concello de Moraña. Entre Cuntis e Moraña discorre o Umia, que corta
transversalmente estas aliñacións montañosas. En terras de Moraña forma un val encaixado porque
percorre unha zona de granito resistente á erosión (o granito de Moraña); no límite entre ámbolos dous
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concellos recibe as augas do río Gallo, curso fluvial que percorre de norte a sur o concello de Cuntis por un
val de orixe tectónico flanqueado por dous conxuntos montañosos (Xesteiras e Castro Sevil). Este corredor
Cuntis - Moraña actúa de transición topográfica porque, a partires de aquí, o Umia entrará na depresión de
Caldas, salvando este desnivel cunha fervenza.
O concello de Moraña sitúase na conca alta do Umia, río que serve de límite co concello de Cuntis.
Moraña é un concello de transición entre as terras baixas da depresión de Caldas e as terras altas do
interior da provincia de Pontevedra.
Desde o punto de vista morfolóxico, existen dúas unidades xeográficas claramente diferenciadas:
-Depresión de Caldas: afecta á maior parte do territorio municipal. As altitudes oscilan entre os 150 e os
200m. Distínguese unha zona pouco elevada que ocupa o norte, centro e oeste do concello cunha altura
entre os 100 e os 200m, correspondente as áreas aluviais, para elevarse hasta os 500m cara o sur do
concello.
- Montaña: situada no Sur-Surleste alcánzanse altitudes entre os 500 e os 600m. O pico máis destacado e
O Acibal con 594 m.
Estas diferenzas de altitude son o resultado do movemento bloques graníticos a causa de factores
tectónicos.

2.4.- PENDENTES
O estudo das pendentes do terreo é fundamental para determinar certo tipo de problemas
xeomorfolóxicos que poden aparecer para a urbanización dunha zona.
As pendentes topográficas marcan a accesibilidade e a menor ou maior posibilidade de utilización do
territorio.
Clasificouse o terreo en función da súa pendente en tres categorías: ata o 7,5%, do 7,5-15% e maiores do
15%. As menores pendentes aparecen principalmente preto das canles dos ríos, formando unha extensa
franxa central que practicamente percorre o concello de norte a sur, cobrando maior relevancia na zona
norte. As pendentes intermedias son as menos abundantes e atópanse en zonas de transición, ríomontaña. Por ultimo, as pendentes maiores do 15% dominan o sur e a franxa leste do concello,
correspondéndose coas maiores altitudes. Tamén aparecen, en menor medida, no límite norte do
municipio.
Polo que respecta á utilización do terreo, considérase que as pendentes superiores ao 7% comezan a
ofrecer problemas ou ben non admiten un uso intensivo, aínda que poden ser consideradas aptas para a
transformación urbanística e o uso forestal as pendentes de entre o 7 e o 15%, agravándose os problemas
a medida que aumenta este valor.
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2.5.- HIDROLOXÍA
O concello de Moraña encóntrase drenado na súa totalidade polo río Umia, no que conflúen varios
regatos que discorren polo territorio.
Caracterízase por atoparse principalmente dentro da conca do río Umia que abarca unas 4.055 Ha. Só 60,
18 Ha da totalidade da extensión do concello pertence á conca do río Lérez. Ao mesmo tempo, a conca
do Umia engloba as subconca do río Chaín (2.548 Ha).
A existencia de varias fallas con dirección Norte-Sur explica que varios dos cursos fluviais, como o propio
Umia, sigan esta dirección en varios sectores.
Moraña atópase dentro do percorrido dun dos importantes ríos de Galicia como é o Umia. Ademais conta
con numerosos ríos e regatos de relevancia significativa. Destacan no norte e nordeste os regos de Grixó e
Lareira. No noroeste o río Agra. Atravesando o concello o Rego Cornide. No sur do concello domina o Rego
Gundeiro e por último dous pequenos regos na zona máis meridional que son o de santa Susana e das
Cortes.

2.6.- CLIMATOLOXÍA
O clima de Moraña vese condicionado polo relevo e a localización xeográfica do municipio, situado no sur
de Galicia na comarca de Caldas.
A latitude, a proximidade ao mar e a disposición do relevo dan lugar a que a comarca de Caldas teña un
clima oceánico cunha degradación cara o mediterráneo, feito que se deixa sentir nas elevadas
temperaturas e o descenso das precipitacións estivais. O tipo de tempo predominante, o do sudoeste, é o
principal responsable das precipitacións, e as variacións topográficas son causa directa da intensidade nas
precipitacións e das menores temperaturas nas áreas de montaña en relación cos vales e depresións.
Para a realización do estudo climatolóxico tomáronse como referencia tanto datos xerais como os datos
medidos pola estación meteorolóxica máis próxima, que é a de Caldas de Reis, que está situada a 42,6º
de latitude e -8,62º de lonxitude; e a unha altitude de 268 metros. Situada, daquela, no concello de
Caldas de Reis, provincia de Pontevedra, foi dada de alta o 4 de Setembro de 2006. Os datos usados son
os anotados para o ano 2009.

2.6.1.- Temperatura
O concello caracterízase por unha temperatura media anual normalmente maior aos 14ºC e sen moitas
variacións debido á proximidade do concello ao mar.
Dos datos obtidos da estación conclúese que os meses máis fríos son decembro, xaneiro e febreiro con
8.4, 7.7 e 9.2º C respectivamente, no referido ás temperaturas medias anuais. A temperatura mínima
absoluta rexistrouse no mes de decembro chegando aos -1.7 ºC. Pola contra, os máis calorosos son xuño,
agosto e setembro con 17.5, 19.3 e 18.6 ºC respectivamente. O mes coa temperatura máxima absoluta
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máis alta foi agosto, cando se alcanzaron 33.8ºC. A continuación amósase unha táboa resumo coas
temperaturas rexistradas no 2009.
Mes

Temp. Media
do Aire (ºC)

Temp. Máxima
do Aire (ºC)

Temp. Mínima
do Aire (ºC)

Temp. media
máximas (ºC)

Temp. media
mínimas (ºC)

Xaneiro

7,7

14,1

-1,7

10,5

5

Febreiro

9,2

22,3

0,9

14,7

4,8

Marzo

11,9

26,9

1,4

19

6,6

Abril

10,5

24,1

3,5

15,8

6,4

Maio

15,2

32

4,4

21

10

Xuño

17,5

30,8

11

22,9

13,5

Xullo

17,3

29,3

9,9

22,6

13,2

Agosto

19,3

33,8

10,3

25,6

14,2

Setembro

18,6

33,3

9,6

25,9

13,5

Outubro

16,4

27

7,8

21

13,3

Novembro

11,8

18

4,1

14,3

9,5

Decembro

8,4

18,1

-1,8

12

5,4

Táboa 1.Datos de temperaturas rexistradas no 2009. Elaboración propia.

Na seguinte táboa móstrase a relación entre a temperatura mínima e os días de xeada en cada mes para
o ano 2009.
Data

Temp. Mínima do
Aire (ºC)

Días de xeada

Xaneiro

-1,7

3

Febreiro

0,9

0

Marzo

1,4

0

Abril

3,5

0

Maio

4,4

0

Xuño

11

0

Xullo

9,9

0

10,3

0

Setembro

9,6

0

Outubro

7,8

0

Novembro

4,1

0

Decembro

-1,8

2

Agosto

Táboa 2. Relación entre os días de xeada e as temperaturas mínimas no 2008. Elaboración propia.

Obsérvase que apenas existen días de xeada ao longo do ano, 5 días en total entre os meses de
decembro e xaneiro. É debido á degradación mediterránea do seu clima que fai que se manteñan
temperaturas suaves ao longo do ano e á proximidade ao mar do concello.
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2.6.2.- Precipitacións
Polo que respecta ás precipitacións, o concello de Moraña está comprendido na “isoyeta” de 800 mm.
anuais (Carballeira et col. 1983).
Segundo os datos da estación para o ano 2009, as máximas precipitacións concéntranse nos meses de
outono-inverno: outubro, novembro, decembro e xaneiro, rexistrándose en decembro o maior valor.
Data

Temp. Media do Aire (ºC)

Choiva (L/m2)

Xaneiro

7,7

288,7

Febreiro

9,2

75,6

Marzo

11,9

30,5

Abril

10,5

86,4

Maio

15,2

90,3

Xuño

17,5

157

Xullo

17,3

121,4

Agosto

19,3

21,3

Setembro

18,6

19,1

Outubro

16,4

215,3

Novembro

11,8

289,8

Decembro

8,4

337,4

Táboa 3. Datos de choiva en relación coa temperatura rexistradas no 2008. Elaboración propia.

A humidade media máxima mantense ao redor do 95% durante todo o ano e a mínima o redor do 60%.
Na seguinte táboa amósase a relación entre a humidade ea precipitación media onde se aprecia que os
menores valores de humidade correspóndense cos meses de verán que son os que presentan maiores
temperaturas.
Data
Xaneiro
Febreiro

Temp. Media
do Aire (ºC)
7,7

Humidade relativa
máxima media (%)
99

Humidade relativa
mínima media (%)
77

9,2

96

61

Marzo

11,9

92

45

Abril

10,5

99

62

Maio

15,2

92

52

Xuño

17,5

94

60

Xullo

17,3

95

58

Agosto

19,3

92

55

Setembro

18,6

91

45

Outubro

16,4

92

64

Novembro

11,8

95

74

Decembro

8,4

93

68

Táboa 4. Datos da humidade en relación coa temperatura rexistradas no 2008. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 3.- CARACTERÍSTICAS DO MEDIO BIÓTICO
3.1.- FLORA E VEXETACIÓN
Expóñense dúas clasificacións, unha primeira baseada nas series de vexetación e outra onde se destacan
só as especies de árbores presentes no concello.

3.1.1.- Series de vexetación
Defínese a serie de vexetación coma a que está constituída por un conxunto de comunidades (bosque,
matogueiras, pasteiros...), que viven nun territorio concreto (bioxeografía), baixo unhas determinadas
características ecolóxicas (bioclima, rocha, solos, ...) e que todas tenderían, na dinámica temporal, cara a
mesma comunidade estable e madura (clímax).
Saber que dentro das series de vexetación existen dous grandes grupos, as climatófilas, que son aquelas
nas que a súa dinámica está rexida por fenómenos hídricos propios do macroclima e que se asentan
sobre solos normais; e as edafófilas que dependen de características edáficas e microclimáticas
concretas.
Para encadrar o concello de Moraña dentro dunha serie e a súa rexión correspondente, para despois
asociala a unha serie de vexetación, téñense que ter en conta, por tanto, os seus pisos bioclimáticos,
afinidades bioxeográficas, florísticas, edáficas ou estruturais. Para elo, utilizáronse os mapas de series de
vexetación de España a escala 1:400.000.
Para establecer as series de vexetación climatófila nesta memoria, distínguense entre grandes series de
vexetación (macroseries ou hiperseries), que á súa vez se subdividen en series elementais (sigmentum). As
series e macroseries de vexetación distribúense ordenadamente en tres rexións bioxeográficas existentes en
España, a rexión Eurosiberiana, a Mediterránea e a Macaronésica. Cada serie e macroserie de vocación
boscosa encabezouse e denominouse coa especie arbórea dominante no ecosistema vexetal maduro ou
clímax.
O Concello de Moraña atópase dentro das series de vexetación Eurosiberianas. Distínguese no Concello un
único tipo de piso coa súa correspondente serie:
Piso Colino: abarca a totalidade do Concello e correspóndese con:
Serie colina galaico-portuguesa acidófila do carballo (Quercus robur). Rusco aculeatiQuerceto roboris sigmentum.
Esta serie corresponde, no seu óptimo estable, cunha carballeira densa (Quercus robur), que poida levar
unha certa cantidade de carballos (Quercus pirenaica), acibo (Ilex aquifolium), castiñeiro (Castanea
sativa), loureiro (Laurus nobilis) e sobreiras (Quercus suber).
No sotobosque da carballeira, tamén se observa un bo número de herbas neomorales esciófilas (Teucrium
scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, Luzula sylvaticca). Existe un
sotobosque arbustivo máis ou menos denso no que soen atopar elementos mediterráneos da clase
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Quercetea ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburum tinus)
coexistindo con outros vexetais caducifolios eurosiberianos de área máis ampla (Pyrus cordata, Lonicera
periclymenum, Frangula alnus, Crateagus monoguna, Corylus avellana).
A degradación moderada dos bosques desta serie permite a extensión das xesteiras oceánicas colinas e
meso mediterráneas, pobres en especies de distribución galaico-portuguesa, ourensana e beirense litoral
cunha estrutura que se corresponde cunha zona rica en fieitos, silveiras e toxos (Cytisus striatus, Ulex
europaeus, Rubus lusitanus, Pteridium aquilinum). Resulta significativo que ao ascender ao piso montano
do sector galaico-portugues ingresen na xesteira de Cytisus striatus outros piornos como Genista
polygaliphylla, Cytisus scoparius e Cytisus grandiflorus.
Os breixos que aparecen despois de lumes continuados, e polas repoboacións de piñeiros do pais (Pinus
pinaster) levan un bo número de elementos dos breixos mediterráneos ibero-atlántico do Ericion umbellate
(Ulex minor, Genista triacanthos, Cistus psilosepalus), aínda que manteñen outros do cantabroatlántico de
Daboecienion

(Daboecia

cantabrica,

Pseudarrhenatherum

longifolium).

As

comunidades

máis

significativas desta serie son: Ulicetum latebracteato-minoris, Erico umbellatae- Ulicetum minoris, e UliciEricetum cinereae cistetosum psilosepali.
A vocación dos territorios correspondentes ás series de carballeira colino-montanas acidófilas son agrícolas,
forestais e gandeiros.

3.1.2.- Clasificación de árbores
Para levar a cabo esta clasificación das árbores do Concello de Moraña, incluíronse só as especies de
árbores e arbustos máis representativas que medran de xeito espontáneo, considerándose tanto as
autóctonas, como aquelas alóctonas que se atopan naturalizadas. Exclúense do estudo por tanto, as
árbores ornamentais de parques, xardíns e beiras das estradas.
O criterio seguido á hora da clasificación basease na diferenza entre aquelas árbores que forman
sementes e carecen de flor (Ximnoespermas) e aquelas que teñen semente e froito (Anxioespermas), polo
tanto consideramos dous filos:
a. Ximnoespermas (3 especies).
b. Anxgioespermas (38 especies).

Dentro de cada grupo inclúense 2 índices, o primeiro recolle a familia e o segundo correspóndese co
nome científico.
a. Ximnospermas:
- Familia PINACEAE
Especies: Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus sylvestris
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b. Anxiospermas:
- Familia AQUIFOLIACEAE
Especie Ilex aquifolium
- Familia BETULACEAE
Especies: Alnus glutinosa (Autóctono), Betula alba (Autóctono), Corylus avellena.
- Familia BUXACEAE
Especie: Buxus sempervirens
- Familia CAPRIFOLIACEAE
Especies: Sambucus nigra
- Familia ERICACEAE
Especies: Arbutus unedo(Autóctono), Erica arborea.
- Familia FAGACEAE
Especies: Quercusnpetraea, Quercus pyrenaica, Quercus robur (Autóctono),
Quercus suber, Castanea sativa(Autóctono).
- Familia JUNGLANDACEAE
Especies: Junglans regia.
-Familia LAURACEAE
Especies: Laurus nobilis (Autóctono)
- Familia LEGUMINOAE
Especie: Acacia dealbata
- Familia LEGUMINOSAE
Especie: Robinia pseudoacacia
- Familia MORACEAE
Especie: Ficus carica
- Familia MYRTACEAE
Especie: Eucalyptus globulus, Myrtus communis
- Familia OLACEAE
Especies: Fraxinus angustifolia (Autóctono), Fraxinus excelsior.
- Familia PLATANACEAE
Especies: Platanus hispanica.

estudo do medio rural 14/36

oa

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial

oficina de arquitectura,
urbanismo y planificación

Concello de Moraña

- Familia RHAMNACEAE
Especies: Frangula alnus
- Familia ROSACEAE
Especies: Crataegus monogyna (Autóctono), Prunus avium, Prunus cerasus,
Prunus spinosa, Pyrus cordata, Pyrus pyraster.
- Familia SALICACEAE
Especies: Populus nigra (Autóctono), Salix alba, Salix atrocinerea, Salix fragilis,
Salix repens, Salix salviifolia, Salix viminalis.
- Familia ULMACEAE
Especies: Ulmus minor.

3.2.- FAUNA
Nas seguintes táboas aparecen os listados de especies de vertebrados citados para o concello de Moraña
segundo o Atlas de vertebrados de Galicia, para o que se divide o territorio en cuadrículas de 10 x 10 km, o
que permite obter unha idea bastante aproximada da fauna de enclaves concretos.
Preséntase tamén unha escolma das distintas normativas estatais e internacionais que, dalgún xeito,
protexen ou regulan a explotación das especies presentes na área de estudio. As normativas consideradas
son:
- Real Decreto 439/90, polo que se regula o Catálogo Nacional de Especies Ameazadas:
Anexo I: Taxons en perigo de extinción.
Anexo II: Taxons de interese especial.
- Directiva Hábitats, R.D. 1193/1998:
Anexo I: Especies con hábitat susceptible de ser obxecto de medidas especiais de
conservación.
Anexo II: Especies estritamente protexidas.
Anexo V: Especies que poden ser obxecto de medidas de xestión (caza ou pesca).

- Convenio de Bonn, 23 de xuño de 1979, Convenio sobre a Conservación de Especies Migratorias
de Animais Silvestres.
Anexo I: Especies e hábitats que deben ser obxecto de protección por parte dos estados
membros.
Anexo II: Especies sobre as que os estados membros deberán concluír acordos no seu
beneficio.
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- Convenio de Berna, 19 de setembro de 1979, Convenio relativo á Conservación da Vida Silvestre
e o Medio Natural en Europa.
Anexo II: Representa especies estritamente protexidas.
Anexo III: Especies protexidas, nas que a súa explotación regularase de xeito que as
poboacións se manteñan fora de perigo.

- Directiva Aves, 79/409/CEE, do 2 de abril, relativa á Conservación das Aves Silvestres.
Anexo I: Especies nas que o hábitat debe ser obxecto de medidas de conservación.
Anexo II: Especies cinexéticas.
Anexo III: Especies cinexéticas ou con posible comercialización.

AVES
R.D.
439/90

R.D.
193/1998

Bonn
1979

Berna
1979

Directiv
a Aves

Nome científico

Nome común

Acanthis cannabina

Liñaceiro común

Accipiter nisus

Gabián

Anexo II

Aegithalos caudatus

Ferreiriño subeliño

Anexo II

Alauda arvensis

Laverca, alauda

Anexo III

Anexo II

Alectoris rufa

Perdiz rubia, Pardela

Anexo III

Anexo II

Anas platyrhynchos

Lavanco real

Anexo II

Anexo II

Anthus trivialis
Apus apus

Pica das árbores
Vencello común,
cirrio

Asio otus

Bufo pequeno

Athene noctua
Buteo buteo

Moucho común
Miñato común,
buxato

Carduelis carduelis

Xílgaro

Anexo II

Carduelis chloris

Verderolo común

Anexo II

Certhia brachydactyla

Gabeador común

Anexo II

Cinclus cinclus

Merlo rieiro

Anexo II

Cisticula juncidis

Pica xuncos

Columba palumbus

Pombo torcaza

Coturnix coturnix

Paspallás

Cuculus canorus

Anexo II

Anexo III

Delichon urbica

Cuco común
Andoriña do cu
branco

Anexo II

Anexo III

Dendrocopos major

Peto real

Anexo II

Emberiza cia

Escribenta riscada

Anexo II

Anexo II

Emberiza cirlus

Escribenta liñaceira

Anexo II
Anexo II

Anexo II
Anexo II

Erithacus rubecula

Paporrubio común

Falco tinnunculus

Lagarteiro peneireiro

Anexo II

Fringilla coelebs

Pimpín común

Anexo II

Cotovía dos

Anexo II

Anexo I
Anexo III

Anexo II
Anexo II

Anexo III
Anexo III

Anexo II
Anexo II

Anexo III
Anexo II

Anexo III

Anexo I
Anexo II
Anexo II
Anexo II

Anexo III

Anexo II

Anexo I

Anexo II

Anexo II
Anexo III
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Galerida cristata

camiños

Hippolais polyglotta

Fulepa amarela

Hirundo daurica
Hirundo rupestris

Andoriña daurica
Andoriña dos
penedos

Hirundo rustica

Andoriña común

Lanius collurio

Picanzo vermello

Lullula arborea

Anexo II

Anexo III

Anexo II

Anexo III

Cotovía pequena

Anexo II

Anexo I

Luscinia megarhynchos

Reiseñor común

Anexo II

Anexo II

Motacilla alba

Lavandeira branca

Anexo II

Anexo II

Motacilla cinerea

Lavandeira real

Anexo II

Otus scops

Moucho de orellas

Anexo II

Parus ater

Ferreiriño común

Anexo II

Anexo II

Parus caeruleus

Ferreiro bacachís

Anexo II

Anexo II

Parus cristatus

Ferreiriño cristado

Anexo II

Anexo II

Parus major

Ferreiro abelleiro

Anexo II

Anexo II

Phoenicurus achruros

Rabirrubio tizón

Phylloscopus collybita

Picafollas común

Picus viridis
Prunella modularis

Peto verdeal
Azulenta común,
ferreira

Pyrrhula pyrrhula

Paporrubio real

Regulus ignicapillus

Estreliña riscada

Anexo II

Saxicola torquata

Chasco común

Anexo II

Serinus serinus

Xirín

Sitta europaea

Piquelo azul

Streptopelia turtur
Strix aluco

Rula común
Avelaiona, moucho
real

Sylvia atricapilla

Papuxa das amoras

Anexo II

Sylvia communis

Anexo II

Sylvia undata

Papuxa común
Papuxa montesa,
tizona

Anexo II

Anexo III

Troglodytes troglodytes

Carrizo

Anexo II

Anexo II

Turdus merula

Merlo común

Anexo III

Anexo II

Turdus philomelos

Tordo galego

Anexo III

Anexo II

Turdus viscivous

Tordo charlo

Anexo III

Anexo II

Tyto alba
Upupa epops

Curuxa común
Bubela común,
poupa

Passer domesticus

Pardal común

Passer montanus

Pardal orelleiro

Sturnus unicolor

Estorniño nego

Oriolus oriolus

Ouriolo

Garrulus glandarius

Pega marza

Pica pica

Pega rabilonga

Corvus corone

Corvo viaraz

Anexo II
Anexo II

Anexo III
Anexo III

Anexo II

Anexo II

Anexo II
Anexo II

Anexo II

Anexo II
Anexo III

Anexo II

Anexo III
Anexo III

Anexo II

Anexo III

Anexo II

Anexo III

Anexo I

Anexo II
Anexo II
Anexo II

Anexo II
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ANFIBIOS
Nome científico

Nome común

R.D.
439/90

Alytes obstetricans

Sapiño troiteiro

Anexo II

Bufo bufo

Sapo cunqueiro

Bufo calamita

Sapo corriqueiro

Chioglossa lusitanica

Salamántiga galega

Hyla arborea

Estroza

Rana iberica

Ra patilonga

Rana perezi
Salamandra
salamadra

Ra verde

R.D.
1193/1998

Bonn
1979

Berna
1979
Anexo II
Anexo IIII
Anexo III

Anexo II

Anexo II
Anexo II

Anexo II

Triturus boscai

Píntega
Limpafontes común,
lagartixa de auga

Triturus helveticus

Limpafontes palmado

Anexo II

Triturus marmoratus

Limpafontes verde

Anexo II

Anexo III

Anexo III

RÉPTILES
R.D.
439/90

R.D.
1193/1998

Bonn
1979

Berna
1979

Nome científico

Nome común

Anguis fragilis

Escáncer común

Coronella austriaca
Coronella girondica

Cobra lagarteira común
Cobra lagarteira
meridional

Lacerta lepida

Lagarto arnal

Lacerta schereiberi

Lagarto das silvas

Natrix maura

Cobra de auga

Anexo II

Anexo III

Natrix natrix

Cobra de colar

Anexo II

Anexo III

Podarcis bocagei

Lagarta galega

Podarcis hispanica

Lagarta dos penedos

Vipera seoanei

Víbora de seoane

Anexo III
Anexo II

Anexo II

Anexo II
Anexo II
Anexo III

Anexo II

PEIXES
Nome científico

Nome común

Anguilla anguilla

Anguía

Chondrostoma polylepis

Escalo, boga

Rutilus arcasii

Vermella

Salmo trutta fario

Troita

R.D.
439/90

R.D.
1193/1998

Bonn
1979

Berna
1979

Bonn
1979

Berna
1979

Anexo II

MAMÍFEROS
Nome científico

Nome común

Apodemus sylvaticus

Rato do campo

Arvicola sapidus

Rata de auga común

R.D.
439/90

R.D.
1193/1998
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Canis lupus

Lobo

Crocidura russula

Furano común

Crocidura suaveolens

Furaño xardiñeiro

Eliomys quercinus

Leirón careto

Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus

Morcego espertello

Anexo II

Anexo II

Ourizo cacho

Anexo III

Felis sylvestris

Gato bravo

Galemys pyrenaicus

Rato de almiscre

Genetta genetta

Algaria

Lepus capensis

Lebre

Lutra lutra

Londra

Martes foina

Garduña, foina

Martes martes

Martaraña

Anexo III

Meles meles

Teixo, porco teixo

Anexo III

Microtus agrestis

Trilladeira dos prados

Mus musculus

Rato caseiro

Mustela erminea

Armiño

Mustela nivalis

Donicela, denociña

Mustela putorius

Tourón

Myotis daubentonii

Morcego das ribeiras

Neomys anomalus

Morgaño de Cabrera

Oryctolagus cuniculus

Coello bravo

Pipistrellus pipipistrellus

Morcego común

Anexo II

Pitymys lusitanicus
Plecotus auritus

Corta dos prados
Morcego orelludo
común

Anexo II

Rattus norvegicus

Rata común

Rattus rattus
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Rata cincenta
Morcego grande de
ferradura
Morcego pequeno de
ferradura

Sciurus vulgaris

Esquio

Sorex coronatus

Furafollas grande

Sorex granarius

Furafollas ibérico

Sorex minutus

Furafollas pequeno

Sus scrofa

Porco bravo, xabaril

Talpa occidentalis

Toupa cega

Vulpes vulpes

Raposo

Anexo II
Anexo II

Anexo II

Anexo II
Anexo II

Anexo II

Anexo II
Anexo III

Anexo II

Anexo II
Anexo III

Anexo III

Anexo II

Anexo II

Anexo II

Anexo II
Anexo III

Anexo III
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CAPÍTULO 4.- VALORES ACTUAIS DO TERRITORIO
4.1.- CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DE HÁBITATS EUROPEO
O CORINE LAND COVER constitúe un proxecto de cartografía de cobertura do terreo integrado dentro do
programa CORINE (Coordination of Information on The Enviroment) proposto no ano 1985 pola Comisión
Europea coa finalidade de reunir información relacionada con certos temas ambientais considerados
como prioritarios para a Unión Europea e que unifica os países nunha base de datos xeográfica común. O
proxecto describe a cobertura do terreo (e en certas categorías con referencias ao uso do chan) de
acordo cun esquema xeral de clasificación xerárquico en tres niveis. Os obxectivos do CORINE LAND
COVER son:
- Integración dunha imaxe global do territorio Europeo a partir da composición de escenas de
satélite de mediana resolución.
- Mapa de coberturas do terreo actualizado á datade referencia do ano 2000.
- Información de cambios na cobertura do terreo durante o período 1990-2000.
No proxecto CORINE-Biotipes (EUR-12587, 1991) inclúese como definición de hábitat a acuñada por Blondel
(1979, 1995), é dicir, extensión topográfica homoxénea no seus compoñentes físicos e bióticos á escala do
fenómeno estudado. CORINE emprega para a clasificación dos hábitats semellanzas e diferenzas en
relación coa súa fisionomía, a composición de comunidades vexetais, a dominancia de certas especies
dentro destas, a sucesión de comunidades vexetais e, en ocasións, a composición de comunidades
animais para combinar unidades elementais en unidades colectivas de rango sucesivamente superior.

Fig. 3. Mapa clasificación CORINE. Concello de
Moraña. Elaboración propia.
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Segundo a clasificación de CORINE no concello de Moraña atopamos apenas 5 hábitats diferentes. Como
se observa no mapa dominan o bosque mixto e o mosaico de cultivos anuais con cultivos permanentes
que se van intercalando ao longo de todo o concello. Os outros hábitats que aparecen apenas teñen
relevancia na totalidade da extensión do municipio e só aparecen na zona sur, coincidindo coas maiores
elevacións.

4.2.- ESPAZOS NATURAIS
4.2.1.- Reservas naturais
Son espazos naturais con finalidade de protección de ecosistemas, comunidades ou elementos biolóxicos,
que pola súa rareza, fraxilidade, importancia ou singularidade, merecen una valoración especial.
Non presentes no concello de Moraña.

4.2.2.- Parques nacionais. Parques naturais
Áreas naturais, pouco transformadas pola explotación ou pola ocupación humana que, por razón da
beleza das súas paisaxes, a representatividade dos seus ecosistemas ou a singularidade da súa flora, da
súa fauna ou das súas formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos, estéticos, educativos e
científicos polos que a súa conservación merece unha atención preferente.
Non presentes no concello de Moraña.

4.2.3.- Monumento natural
Espazos ou elementos da natureza constituídos por formacións de notoria singularidade, rareza ou beleza
que merecen unha protección especial.
Non presentes no concello de Moraña.

4.2.4.- Humidais protexidos
Extensións de marismas, pantanos, turbeiras ou superficies cubertas de auga, sexan estas de réxime natural
ou artificial, permanentes ou temporais, estancadas ou correntes, doces, salobres ou salgadas.
En Moraña atópase un humedal e, aínda que non se inclúe dentro da figura de humedal protexido, é
importante facer fincapé na súa existencia para a súa conservación.
Adóptase a definición de humedal fixada na convención sobre os humidais Ramsar (Irán, 1971) no seu
artigo 1, que é a que ten maior aceptación científica e legal. Segundo Ramsar o humedal é "A os efectos
da presente Convención son humidais as extensións de marismas, pantanos e turbeiras, ou superficies
cubertas de augas, sexan estas de réxime natural o artificial, permanentes ou temporais, estancadas ou
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correntes, doces, salobres ou salgadas, incluídos as extensións de auga mariña cuxa profundidade en
marea baixa non exceda de seis metros".
Os humidais son ecosistemas de capital importancia, non só porque agora escasean e estean
ameazados, senón porque realizan funcións básicas, proporcionan recursos para moitos intereses e
axentes, como apoio a actividades humanas e constitúen un valioso patrimonio cultural e natural. Reflexo
diso é que os humidais son o único gran ecosistema obxecto dun tratado internacional, o Convenio de
Ramsar, elaborado fai vinte anos e no que todos os Estados membros da UE son Partes Contratantes,
excepto Luxemburgo que, na actualidade, está en proceso de selo.
Existe ademais na comunidade galega un decreto especial de protección dos humidais o Decreto
132/2005, do 28 de abril, polo que se modifica o Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan
os humidais protexidos.
Aínda que o humidal de Moraña non se englobe dentro dos humidais protexidos, si que se atopa
catalogado: Santarandel 1140032 cunha extensión de 0.24 Ha localízase no norte do concello no río Umia.
Por todo isto débese ter en conta a súa existencia para a creación de elementos de protección e
conservación para evitala a súa degradación.

4.2.5.- Zona de especial protección dos valores naturais
O Decreto 72/2004, de 12 de abril, declara como zonas de especial protección dos valores naturais
(ZEPVN) os lugares de importancia comunitaria (LICs) que forman parte da Rede Europea Natura 2000, as
zonas de especial protección para as aves (ZEPAS), e establece a denominación e a superficie de cada
unha delas, así como os concellos onde se sitúan.
Non presentes no concello de Moraña.

4.2.6.- Espazos naturais de interese local
Espazos integrados nun termo municipal que polas súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de
protección dos seus valores naturais.
Non presentes no concello de Moraña.

4.2.7.- Espazos privados de interese natural
Terreos pertencentes a institucións ou propietarios particulares, nos que existan formacións naturais,
especies ou hábitats de flora e fauna silvestre dos que se considere de interese a súa protección.
Non presentes no concello de Moraña.
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4.3.- ÁREAS DE INTERESE ARQUEOLÓXICO-HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Moraña caracterízase por unha abundancia de restos e manifestacións artísticas de carácter antigo (3.5002.000 a.C.). O concello está repleto de achados prehistóricos e unha importante cultura megalítica. O
seguinte mapa é un reflexo da riqueza arqueolóxica do concello.
Destaca a Lapa de San Martiño de Gargantáns, na parroquia do mesmo nome que é un menhir de entre
os anos 3.000 e 2.000 a.C. A Cabeza de San Pedro situada na ladeira norte do monte Acibal que funciona
como marco ou fito separador entre as parroquias de Rebón e Amil.

Fig. 4. Mapa de restos arqueolóxicos. Concello de Moraña.

A estes súmase a abundancia de outros restos arqueolóxicos importantes como petroglifos, mámoas,
dolmens… ademais de importantes castros como os de Montecastelo, Rebón e Castro Paraños.
Moraña tamén presenta obras importantes que poñen de manifesto a importancia do concello noutras
épocas como a medieval, onde destacan construcións como a Torre medieval de Amil, a Casona de Rial
en perfecto estado de conservación, a Casona Rapeira e a fonte medieval de Santa Xusta. Os pazos de
A Buzaca e A Toxeiriña son outras edificacións de interese, o primeiro funciona hoxe como aloxamento
rural.
Na arquitectura relixiosa destacan a Igrexa de San Pedro de Rebón, de entre os séculos XII e XIV, e a de
San Martiño de Gargantáns, dos séculos XII e XIII, esta última de estilo románico. A estas únense numerosas
capelas e ermidas repartidas polo concello onde destaca a capela da Virxe das Milagres de Amil de estilo
neoclásico.
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CAPÍTULO 5.- USOS ACTUAIS DO TERRITORIO
No concello de Moraña coexisten diferentes usos do solo como amosa a seguinte táboa:
Unidades de uso

Superficie
aproximada (Km 2)

Importancia
relativa (%)

Asentamentos

5,2

1,8

Caducifolias

0,3

0,1

Caducifolias e piñeiro

104,5

36,28

Cultivos forraxeiros

0,7

0,24

Cultivos anuais e viñedo

135,53

47,05

Mato e especies arbóreas

11,3

3,92

Pasteiro arbustivo

19

6,59

Viñedo en maioría e cultivos anuais

4,7

1,63

Mato

5,15

1,78

Prado en maioría, cultivos anuais en especies forestais

1,62

0,56

Táboa 5. Usos do solo do concello de Moraña. Elaboración propia.

Como se observa na táboa, a maioría do concello está dominado por dous usos principais: os cultivos
anuais e viñedo, e as caducifolias e o piñeiro, sendo o resto dos usos de escasa relevancia. Destacar a
existencia dunha área só de viñedo situada no sur do municipio e unas zonas de pradería no nordeste.

5.1.- DESCRICIÓN DE CULTIVOS E APROVEITAMENTOS
5.1.1.- Improdutivo
Son as superficies ocupadas polos núcleos urbanos, ríos, afloramentos rochosos, vías de comunicación etc.
En xeral todas aquelas áreas non susceptíbeis de aproveitamento que son aproximadamente 59 Ha. A
meirande parte se atopan nas parroquias de Lamas, Santa xusta e Saiáns.

5.1.2.- Prados
Xeralmente constituídos por agrupacións vexetais herbáceas, xa sexan espontáneas ou sementadas, cun
destino que vai dende o pastoreo directo ao ensilado, pasando pola sega para o seu consumo en verde.
Destacar a existencia dun tipo de pradería que ocupa o fondo dos vales, próximos aos cursos de auga e
que son susceptibles de regadíos.
As praderías úsanse para pastoreo, xeralmente dende principios da primavera ata o mes de maio segundo
a climatoloxía, deixándose despois o feo que se colleita a finais de xuño e principios de xullo. Unha
característica destas praderías é a súa marcado carácter estacional, dando un máximo de produción de
herba durante a primavera e outro no outono cando as condicións climatolóxicas son favorábeis.
As praderías naturais están constituídas fundamentalmente por gramíneas (dactylo, ray-grass), su
aproveitamento es por sega. Cun abonado racional obtéñense uns rendementos por Ha. próximos aos
200.000 kg se son sementados axeitadamente.
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Nos terreos, por razóns de orixe e lavado á que foron sometidos polas choivas ácidas (pH entre 4,5 e 6), é
necesario levar a cabo unha corrección a base dunha emenda calcaria como a dolomita ou a cal
magnésica, uns 2000 kg por Ha.
Este tipo de aproveitamento de pradería ocupa aproximadamente unhas 380 Ha no concello, a meirande
parte na zona central nas parroquias de Gargantáns, San Lourenzo, e Saiáns.

5.1.3.- Matogueira
Correspóndense con formacións en regresión, derivada da degradación de formacións arbóreas
preexistentes en estado de clímax como os carballos, que nunha primeira fase pasan ao predominio das
leguminosas como o toxo, para seguir cunha invasión masiva de ericáceas.
As especies máis comúns son:
Ulex nanus, Ulex gallii, Ules europeus, Sarothamnus scoparius, Erica cinérea, Erica tetralix, Erica arbórea,
Chamaespartium sagitalle, Genista sp.
O aproveitamento desta matogueira oriéntase principalmente á formación de cama para o gando, base
para elaboración de esterco (o toxo ten un contido en nitróxeno moito máis alto co das pallas de cereais),
pastoreo extensivo de gando lanar e caprino...
Cando nas zonas de matogueira aparece arborado, xeralmente soe ser Pino galego con carballos e
castiñeiros intercalados moitas veces por mor da repoboación.
No concello existen aproximadamente 527 Ha de matogueira pura e 115 Ha de matogueira con árbore
tipo Pinus pinaster. Nas parroquias da zona sur do concello e onde hai máis superficie ocupada,
especialmente Gargantáns, Moraña, Cosoirado, Amil e Rebón. É o segundo aproveitamento máis
abundante, distribúese principalmente pola zona sur do concello.

5.1.4.- Labor intensiva
As producións destes cultivos están destinadas fundamentalmente ao autoconsumo, respondendo ao
chamado policultivo de subsistencia.
O carácter minifundista das propiedades leva asociado un alto grao de fragmentación das parcelas, que
en moitas ocasións impide o delimitación de masas puras de cultivos e aproveitamentos, sedo polo tanto
moi frecuente a presenza de praderías, pasteiros e pequenas masas de matogueira nos recintos
catalogados como de labor. As alternativas mixtas máis usuais na zona son: pradería artificial / millo ou
pataca ou ben cereais de inverno como trigo ou centeo / alcacén ou nabos.
No concello de Moraña contabilizáronse unhas 887 Ha aproximadamente dedicadas a labor intensiva,
sendo este o principal aproveitamento.
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5.1.5.- Superficie arbórea con especies forestais
As especies predominantes dentro das coníferas é o pino marítimo (P. pinaster), que na súa forma pura
ocupa unha superficie de 300 Ha, e asociado con eucalipto temos unha superficie arborada de 1694 Ha.
Están distribuídos ao longo de todo o concello sobre todo nas parroquias de Amil, Rebón, Moraña (Santa
Xusta), Laxe, Lamas e Saiáns. Esta especie foi introducida en Galicia o século pasado e a súa presenza e
tan habitual que xa se coñece co sobrenome de pino galego. Este sobrenome non so é pola presenza,
senón tamén polo excelente grado de aclimatación que acadou configurando certos ecotipos, todos eles
de grande produción madeireira. Destaca a combinación de pino e eucalipto principalmente nas
parroquias de Lamas e Laxe situados ao norte do concello.
O reparto de pino marítimo polas diferentes parroquias é moi homoxénea, excepto nas zonas coma Santa
Lucía onde a maior presión industrial e urbana fai que sexa necesario moito máis espazo e distintas vías de
comunicación, que desprazan as áreas de aproveitamento agrario, e en especial as forestais.
A especie máis nobre das frondosas é o carballo cerqueiro (Quercus pedunculata), que aparece asociado
ao pino marítimo na maioría dos casos.
O pino radiata e o eucalipto, son as especies máis significativas despois do pino marítimo, tamén teñen un
interese económico indubidable na economía.
Grande parte do bosque é de propiedade privada, o que impide un tratamento racional silvícola dos
bosques, así como a restauración do bosque primitivo caducifolio, por ser a súa rendibilidade inferior á que
se pode obter con especies de crecemento rápido como o pino e o eucalipto. A escaseza de industrias
que demanden a produción, o baixo prezo conseguido polo produtos e os continuos incendios son
factores que inflúen no desinterese xeral do coidado do monte.

5.1.6.- Viñedo
As producións destes cultivos están destinadas fundamentalmente ao autoconsumo e sitúanse en parcelas
particulares.
As plantacións antigas son a maioría en emparrado, trátase de viñedos sobre terrazas, con frecuencia
estreitas cos postes que son de granito ou madeira.
As producións, aínda que moi variables, oscilan entre as 7 e os 10 Hl/ Ha de viño. Os cultivos mantéñense
principalmente pola tradición xa que o rendemento deste tipo de aproveitamentos é baixo, ao requirir
unha grande man de obra pola conformación das parcelas e o inaccesible do terreo.
A zona de Moraña conta cun clima suave dentro de Galicia, cunha maior insolación ca media da
comunidade o que favorece este tipo de cultivos. A superficie dedicada ás viñas dentro do concello é de
aproximadamente 32 Ha, distribuídas ao longo de todo o concello.
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5.1.7.- Usos forestais
Xa que o uso forestal do terreo é un dos máis importantes en Moraña, cabe estudalo máis polo miúdo.
Segundo “O monte galego en cifras”, o uso forestal do monte arborado abarca aquela superficie con
fracción de cabida cuberta do arborado superior ou igual ao 5%, que se caracteriza por diferentes
indicadores. As hectáreas con este uso determínanse por varios indicadores como son:
- Caracterización estructural das poboacións arbóreas: interpreta os aspectos estáticos e
dinámicos da vexetación ao ser considerados os sistemas forestais arbóreos como un recurso
natural renovable.

- Estrutura espacial: interprétase a partires de varios indicadores como son: Fracción de cabida
cuberta da vexetación arbórea (a proxección vertical do estrato arbóreo sobre o chan,
proporciona información sobre a ocupación e a densidade das especies influíndo na definición
do distintos tipos de superficie forestal arborada).

Fig.5. Fracción de cabida cuberta. O Monte Galego en Cifras.

Segundo a información reflectida no mapa podemos concluír o seguinte:
- Considérase monte desarborado as zonas onde a cuberta de vexetación arbórea é menor do
5%. No caso de Moraña estas manchas aparecen coincidindo co uso do solo para cultivos anuais
e viñedo, onde a explotación do solo e distinta ao uso forestal.
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- O monte arborado disperso é aquela zona onde as especies arbóreas son dominantes e a
fracción de cabida cuberta da vexetación arbórea está comprendida entre un 5 e un 10%. No
concello de Moraña apenas existe esta porcentaxe.
- Se a fracción de cabida cuberta da vexetación arbórea está comprendida entre un 10 e un 20%
correspóndese cunha superficie de monte raso composta principalmente por áreas abertas con
vexetación herbácea ou matogueiras. Atopamos dúas importantes formacións de este tipo no sur
e leste do concello.
- Se a fracción de cabida cuberta da vexetación arbórea é superior ao 20%, e as especies
arbóreas teñen unha presencia dominante, atopámonos ante un monte arborado. Estas
formacións son dominantes aparecendo espalladas pola superficie do concello (en moitas
ocasións rodeando ao monte desarborado), debido ao uso do solo para a plantación de
caducifolias e piñeiro.

- Distribución espacial: indicador de carácter xeográfico que proporciona información sobre a
agregación o desagregación dos hábitats (uniforme, descontinua, pes illados...).

Fig.6. Distribución espacial. O Monte Galego en Cifras.

No caso de Moraña apréciase que a maioría do concello está dominado por unha distribución
uniforme, agás nas áreas interiores e sur do concello onde a distribución é descontinua en faxas,
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mesturada coa distribución descontinua en bosquetes. Destacar a aparición dunha pequena
mancha de pés illados no leste do municipio.

- Estrutura específica: A presenza de dúas ou máis especies arbóreas é un aspecto moi importante
para medir a diversidade das formacións vexetais; canto maior sexa esta, maior será pólo xeral, a
estabilidade dos sistemas forestais. Interprétase a partir do seguinte indicador:
Composición específica: proporciona información sobre a mestura de especies arbóreas
presentes distinguíndose os seguintes casos:
a. Sistemas forestais homoxéneos ou puros
b. Sistemas forestais heteroxéneos ou mesturados

Fig.7.Composición específica. O Monte Galego en Cifras.

Como se aprecia no mapa o tipo de monte arborado heteroxéneo ou mesturado e maioritario
dentro do concello, agás na zona sur onde existe un área importante de monte arborado
homoxéneo. Este tipo de composición tamén aparece mesturada co monte heteroxéneo nos
límites do concello.
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- Estrutura de idades: informa sobre as clases de idade e as fases de desenvolvemento dos
sistemas forestais arborados. Interprétase a partir dos seguintes indicadores:
Forma principal da masa: proporciona información sobre as clases artificiais de idade e
os intervalos de tempo relacionados coa consecución da rexeneración así como cós
tratamentos silvícolas distinguíndose entre coetánea, regular, semirregular e irregular.

Fig.8. Forma principal da masa. O Monte Galego en Cifras.

Segundo o mapa, en Moraña, a estrutura de idade dominante é a de tipo irregular, que aparece
cubrindo o centro e leste do concello. Na zona oeste cobran maior importancia as masas
semirregulares. Destacar que se trata de árbores novas con idades menores aos 10 anos, debido
ao uso forestal continuado do bosque de Moraña e as continuas replantacións.
Idade: permite a datación dos sistemas forestais constituídos por poboacións arbóreas coetáneas.
Estado de masa: amosa as fases de desenvolvemento das poboacións arbóreas ou clases
naturais de idade, que sinalan o seu aspecto dinámico distinguíndose repoboado, monte bravo,
latizal e fustal.
Destes últimos non se posúen datos.
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O réxime de propiedade do monte no concello e tamén un factor importante á hora de ter en
conta o uso forestal do mesmo. No seguinte mapa indícase a tipoloxía da propiedade e a
distribución dos montes nos diversos tipos.

Fig.9. Réxime de propiedade no concello de Moraña. O Monte Galego en Cifras.

No concello de Moraña existen montes veciñais en man común e montes de particulares. O
primeiro caso é predominante, dominando por completo a zona sur e o marxe leste do concello
coincidindo coas zonas de maior altitude.
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5.1.8.- Uso cinexético
O seguinte mapa proporciona información dos tipos e distribucións dos territorios sometidos a unha
regulación cinexética.

Fig.10. Uso Cinexético. O Monte Galego en Cifras.

Todo o concello está comprendido nun único TECOR (Terreo cinexeticamente ordenado) cuxa titularidade
pertence á Sociedade de Caza e Pesca de Moraña. Ademais a totalidade do concello de Moraña é un
couto de caza.
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CAPÍTULO 6.- ACTIVIDADE
As actividades agrocopecuarias no concello están en franco retroceso. De acordo cos últimos datos
estatísticos, correspondentes ao ano 2001, o sector primario ocupaba soamente ao 9,2% dos activos, que
se centraba fundamentalmente nunha agricultura de autoconsumo e como actividade complementaria a
outras principais.

Gráfico 1. Distribución dos sectores de actividade no concello de Moraña.

A ocupación e distribución do uso agrario non supón, sen embargo, unha estrita correlación coa
actividade agraria e cunha importancia relativa na base económica local, porque moitos cultivos
responden a evitar que a terra estea abandonada.
Nesta zona a actividade agraria ven perdendo importancia porque cada vez é menor a poboación que
se dedica exclusivamente a esta actividade: mentres que en 1991 un 14,94% dos activos traballaban no
sector primario, en 2001 era o 9,2%. Esta situación é paralela á evolución do número de explotacións
agrarias. Segundo datos do censo agrario de 1999, a comarca rexistraba 6.320 explotacións, e no período
1989-99 o balance indicaba unha diminución dun 14,81%, mentres que no período 1972-82 indicábase
un crecemento dun 13,89%. Esta evolución, un tanto errática no número de explotacións explicase polo
abandono de moitas explotacións coincidente coa entrada de España na U.E., abandono provocado
polas esixencias que a nova situación requiría. Por outra parte, a produción agraria está dedicada
principalmente ao autoconsumo e aos mercados locais.
Ao minifundismo reinante engádese a excesiva división das explotacións, porque nesta zona non se
xeneralizou a concentración parcelaria, o que indica que estamos perante unha agricultura minifundista,
con estruturas tradicionais.
Na seguinte táboa expresase un resumo do número de parcelas, explotacións, unidades gandeiras (UG) e
unidades de traballo-ano (UTA). Os datos pertencen ao IGE, e segundo o instituto, unha parcela é toda
extensión de terra que está baixo unha soa linde, é dicir, rodeada de terreo, edificios ou augas que non
pertenzan á explotación; unha unidade gandeira (UG) obtéñense aplicando un coeficiente a cada
especie e tipo, para agregar nunha unidade común diferentes especies (vacas leiteiras e bovinos machos
de 24 meses e máis, 1; bovinos femias de 24 meses e máis e outras vacas, 0,8; bovinos de 12 a menos
de 24 meses, 0.7; bovinos de menos de 12 meses, 0.4; ovinos e caprinos, 0.1; porcas nais e porcas para
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reposición, 0.5; leitóns 0.027; outros porcinos, 0.3; equinos, 0.8; galiñas e poliñas destinadas á posta, 0.014;
pavos, patos, ocas, pintadas e outras aves, 0.03; e coellas nais, 0.02). Unha unidade de traballo-ano (UTA)
equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo completo ao longo dun ano. Unha xornada parcial
compútase como a metade dunha completa.
1989
Nº EXPLOTACIONES

1999
922

965

Con terras

920

964

Sen terras

2

1

13.759

20.103

UG

1364

1.882

UTA

651

1.129

Nº PARCELAS

Táboa 6: Fonte INE.

6.1.- ACTIVIDADE GANDEIRA
Unha parte da poboación das áreas rurais de Moraña dedícase a gandería, na súa maioría distribuída en
pequenas explotacións familiares. Existe gandería tanto de vacún (carne e leite) como de porcino.
1989

1999

Bovinos

779

568

Ovinos

49

151

Caprinos

7

11

Porcinos

292

198

Equinos

61

146

Aves

168

794

Coellas nais

9

14

Táboa 7. Gandería en UG nas explotacións agrícolas. Fonte INE.

Na táboa anterior recóllese a actividade pecuaria clasificada segundo unidades gandeiras (UG) nas
explotacións agrícolas e por tipo de animal. Como se pode apreciar segundo os datos máis recentes
obtidos, o número de unidades gandeiras totais aumentou nesta última década pasando de 1.365 a
1.882. O gando de bovino ocupaba a maior porcentaxe no 1989, pero non no 1999, onde aumentan
significativamente a porcentaxe de aves. Apréciase tamén como o gando porcino diminuíu e o ovino e o
equino aumentaron no transcurso deste período de tempo. En conclusión aprécianse variacións no tipo
de actividade pecuaria en relación o animal criado. Así en 1989 bovinos, porcinos e aves ocupaban un
90,7% da produción animal dos caes o bovino era o 62,87% deste porcentaxe, no 1999 estes mesmos
ocupan o 82,9% do total, só que agora as aves alcanzan o 51% superando o volume de bovino. O resto
vese incrementado polo aumento do gando ovino e equino que en 1999 chegan a un 15,78% do total
fronte o 8% do ano 1989.
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Na seguinte táboa amósanse os efectivos de explotación de gando bovino. Aprécianse fluctuacións no
número de bovinos ao longo deste período, aumentando do 2001 ao 2005 onde alcanza o maior valor
con 602 unidades para despois diminuír ata 468 unidades no 2008. O número de vacas descende neste
tempo pasando de 312 no 2001 a 186 no 2008, ocupando sempre máis do 60% do total de gando
bovino e de entre elas as vacas de non muxidura levan a maior porcentaxe.
2001-2002

2003

2005

2006

2007

2008

Nº EXPLOTACIONS

202

254

275

242

222

221

Nº BOVINOS

421

541

602

552

477

468

Nº Vacas
Vacas de
muxidura
Vacas de non
muxidura

312

388

251

221

200

186

179

152

79

64

46

36

133

236

172

157

154

150

Outros bovinos

109

153

351

331

277

282

Táboa 8. Efectivos de explotación de gando bovino. Fonte INE.

Por último represéntanse o tipo de cabezas de porcino existentes no concello de Moraña. Vese una
tendencia clara no período do 2000 ao 2005 onde só existen prazas reprodutoras, para inverterse no ano
2006 ate agora onde só aparecen prazas de cebo.
1998
Prazas
de
reprodutoras
Prazas
de
cebo

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

120

120

120

120

120

1.825

1.825

1.825

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

1.325

1.325

1.325

1.325

Táboa 9. Distribución de prazas en explotacións industriais. . Fonte INE.

6.2.- ACTIVIDADE AGRÍCOLA
Ademais das actividades gandeiras tamén existe a agricultura, na súa maioría de ámbito familiar ou
agricultura de autoservicio, debido a pequena superficie das explotacións agrícolas. As explotacións que
van das 0.1 as 5 hectáreas ocupan case o 100% do total do tamaño das explotacións, debido ao
minifundismo que se anotou na introdución deste apartado. Ademais un 97,78% das terras son en réxime
de posesión.
Como se aprecia na seguinte táboa, a agricultura está sufrindo un importante retroceso e a maioría das
terras son agora explotadas para o uso forestal como se pon de manifesto no aumento das hectáreas
destinadas a este aproveitamento.
1989

1999

Labradas

415

399

Pastos permanentes

240

331

Árbores e forestais

680

2.082

Outras non forestais

2.137

342

Total

3.472

3.154

Táboa 10. Superficie total das explotacións agrícolas segundo aproveitamento (Ha). Fonte INE.
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urbanismo y planificación

Nome da parroquia: Amil (San Mamede)

Código: 01

Delimitación:
Situada no sueste do concello, a parroquia de Amil limita ao norte coas parroquias de San Lourenzo de
Moraña e de Santa María de Cosoirado, ao leste e ao sur co concello de Campo Lameiro e ao oeste
coa parroquia de San Pedro de Rebón.
Estrutura territorial
Esta parroquia ten un tamaño mediano e unha forma alongada en sentido norte a sur cun
engrosamento na parte setentrional.
En canto á topografía, toda a parroquia está en pendente, con poucas zonas horizontais e
predominando a orientación oeste. A destacar os montes situados ao leste, que limitan co concello de
Campo Lameiro e que alcanzan cotas que superan os 530 metros. O punto máis alto está no Outeiro
Redondo e chega aos 538 metros, aínda que xa no concello veciño. A partires destes montes, o terreo
comeza a baixar progresivamente ata os 200 metros con pendentes fortes e moderadas na parte
leste e máis suaves na oeste.
O Rego de Castañeira e o Río de Gundeiro son os cursos de auga máis relevantes de Amil e ademais
forman o límite coa parroquia de Rebón. O primeiro nace no concello de Campo Lameiro, nos
montes que limitan coa parroquia de Amil e corre de sur a norte recibindo no seu camiño auga do
Rego do Apedrado que baixa dende o leste. O segundo nace tamén no concello de Campo Lameiro
e baixa cara norte encontrándose no seu camiño co Rego de Castiñeira. A partires deste punto
completa o límite oeste entre as parroquias.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de San Mamede de Amil está composta por catorce núcleos recoñecidos, asentados no
cuadrante noroeste da parroquia e comunicados principalmente pola estrada EP-0018. Esta vía,
ampla e co firme antigo, recorre a parroquia de norte a sur cruzando varios núcleos. Desta estrada
parten pequenos camiños, estreitos e cun piso antigo en xeral, que comunican cos lugares máis
afastados.
Se nos fixamos no tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais podemos dicir que son
maioría os lugares pequenos ou moi pequenos como é o caso dos núcleos de O Castriño, Cartamil,
Ruibal ou A Chan, sendo o máis pequeno o lugar de A Chan formado soamente por catro vivendas
tradicionais. De maior tamaño son os núcleos de Vilacoba e A Picota, que se poden considerar de
tamaño medio.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto, e un segundo modelo de forma circular ou similar e que soe
posuír un elemento central, que pode ser un espazo ou simplemente un cruzamento, sendo as máis
das veces lugares compactos e cos límites claros. Exemplos do primeiro serían os lugares de Torre de
Arriba, O Outeiro ou O Apedrado, e do segundo serían O Ruibal, Vilacoba e O Castriño.
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Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
As zonas da parroquia nas que se construíu un maior número de vivendas modernas aparecen ao
redor do lugar de A Chan, principalmente no camiño que rodea o Santuario das Milagres de Amil, no
que hai un total de vinte e catro vivendas modernas, o maior crecemento da parroquia e un dos
maiores de todo o concello. No entorno da estrada EP-0018, e que afecta aos lugares de Barro,
Vilacova ou O Ruibal, nos camiños que unen os diferentes lugares da parroquia como entre Piñeiro, A
Rozavella e A Chan, onde se construíron sete vivendas, nos lugares pouco compactos nos que se
ocuparon parcelas baleiras como nos lugares de Torre de Abaixo e O Outeiro, Pumardatán ou en A
Picota, onde se construíron un total de sete vivendas novas, ou na periferia de núcleos como O
Apedrado ou O Ruibal.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos citar o Santuario das Milagres de Amil, o conxunto da reitoral
coa torre medieval no lugar de Pumardatán, os muíños e a pontella de A Picota, os cruceiros
espallados pola parroquia e, como solución construtiva especial, a incorporación de vieiras ás
fachadas con orientación suroeste de algunhas vivendas tradicionais.
As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

O APEDRADO

NÚMERO

01.01

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.13
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 31
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo e zonas con arranxos. Vías interiores moi estreitas con asfaltado moi
COMUNICACIÓN
antigo e con arranxos sucesivos. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio ou pequeno e forma irregular, no núcleo. Na periferia hai varios tipos: de tamaño medio e
formas irregulares, estreita e alongada produto da división das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas
por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen
embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño que se adapta á topografía evitando as
Núcleo
grandes pendentes. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de
MORFOLOXÍA
tradicional pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si.
VIARIO E
Aparecen varias vivendas máis afastadas, pero no mesmo camiño.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
TIPOLOXÍA
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
EDIFICACIÓN E
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
ESTADO DE
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos ou a vivenda.
CONSERVACIÓN
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar a casa tradicional situada máis ao norte, no alto, pola coidada construción e calidade dos muros de pedra e
ocos e pola pontella que permite o acceso directamente ao primeiro andar. Actualmente en restauración.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero predominan as de planta case cadrada, baixo e un andar con
algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída
con sistemas construtivos e materiais actuais e sen respectar as construcións tradicionais existentes.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo
TIPOLOXÍA
reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen
CONSTRUCIÓNS
ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella, colocados nos
AUXILIARES E
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable dende bo ata ruinoso.
ESTADO DE
Destacar un hórreo no que os paramentos laterais están formados por grandes bloques de pedra labrada.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
19
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
16
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
49

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

O APEDRADO

NÚMERO

01.01

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Dezaseis casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que
permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Tres vivendas modernas de recente construción situadas cara o suroeste do núcleo, unha delas preto das casas tradicionais, asentadas ao
pé do camiño que leva ata A Picota e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define
este asentamento como núcleo rural común.
O lugar de O Apedrado ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
23.865,09

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
2.0847,90

Superficie edificada
NHT (m2)
3.604,48

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
8.083,13

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
6.782,70

Superficie edificada NC
(m2)
377,10

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

62,24

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

33,36

Fotografía aérea de O Apedrado.

NÚCLEO

BARRO

NÚMERO

01.02

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominan as zonas horizontais ou suaves pendentes.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 39
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso no núcleo tradicional e claro no resto.
Tipo: EP-0018 e estradas da rede terciaria que comunican con ela.
VÍAS DE
Estado: Acceso principal moi ancho con asfalto deteriorado e arranxos sucesivos, tramos con beiravías e pintado
COMUNICACIÓN
case inapreciable. Vías interiores moi estreitas e con asfalto antigo.
Parcelas de pequeno tamaño e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen dous
tipos: a de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas
por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen
embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado nunha zona case chá, organizado ao redor dun cruce e ao longo
Núcleo
dun camiño, e cunha zona central formada por unha pequena agrupación de cinco casas. A edificación
tradicional e as construcións auxiliares, algunha con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e
MORFOLOXÍA
bastante próximas entre si.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas. A extensión principal está separada do
núcleo tradicional e aséntase á beira da estrada principal de acceso, a EP-0018.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e
TIPOLOXÍA
mesmo a vivenda, aínda que neste núcleo só se aprecia nun caso.
EDIFICACIÓN E
A meirande parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
sistemas construtivos e materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono. A
ESTADO DE
CONSERVACIÓN mediados do século XX aparece un tipo de vivenda novo similar ao anterior en forma e tamaño, pero que introduce o
perpiaño de granito para a construción dos muros de fachada. Vemos varios exemplos neste núcleo.
A destacar unha vivenda tradicional coa fachada sur cuberta de vieiras para protexerse do tempo do sudoeste.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta rectangular, un andar con
algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída
con sistemas construtivos e materiais actuais. A maioría teñen un tamaño excesivo e non respectan o lugar.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a dúas
AUXILIARES E
augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces,
ESTADO DE
sobre o peche cun estado de conservación variable dende bo ata case ruinoso.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
11
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
7
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
4

Industria / terciario
-

Outras
41

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

BARRO

NÚMERO

01.02

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas ao redor dun cruce e ao longo dun camiño, e cunha zona central formada por unha pequena agrupación de casas,
xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a
tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural históricotradicional.
Catro vivendas modernas, unha situada na zona tradicional e tres cara o norte do núcleo ao pé da estrada EP-0018 e nunha zona de
tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Barro ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
13.067.96

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
10.336,70

Superficie edificada
NHT (m2)
1.667,02

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
12.189,71

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
9.584,31

Superficie edificada NC
(m2)
649,62

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

58,06

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

40,67

Fotografía aérea de Barro.

NÚCLEO

CARTAMIL

NÚMERO

01.03

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 31
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado antigo. Vías interiores moi estreitas asfaltadas e nun estado deficiente. Sen
COMUNICACIÓN
beiravías e sen pintar.
A ocupación é baixa, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
ESTRUTURA DE
eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
PARCELA
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo,
as que carecen del teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño con varios asentamentos situados ao longo dun camiño con unha
Núcleo
ramificación que remata no conxunto de vivendas máis numeroso. A edificación e as construcións
MORFOLOXÍA
tradicional auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e
VIARIO E
separadas entre si, dando lugar a un asentamento disperso pero con límites identificables.
EDIFICACIÓN
Non aparecen vivendas de nova construción, sen embargo si se observan ampliacións e reformas de
Núcleo
vivendas tradicionais, de xeito que, apoiándose nestas, constrúese unha parte nova ao lado ou
recente
directamente enriba.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
TIPOLOXÍA
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
EDIFICACIÓN E
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e
ESTADO DE
mesmo a propia vivenda.
CONSERVACIÓN
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Como elemento singular destacar o cruceiro que atopamos nun dos accesos ao lugar.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a
AUXILIARES E
dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas
ESTADO DE
veces, sobre o peche cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
10
Electricidade
si

Vivenda tradicional
10
Auga
veciñal

Ref.

C-01-02

Saneamento
si

Vivenda nova
-

Industria / terciario
-

Outras
34

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro

SUP: m2

NÚCLEO

CARTAMIL

NÚMERO

01.03

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Dez casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que
permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
20.127,58

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
16.899,40

Superficie edificada
NHT (m2)
2.361,77

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

50,31

Fotografía aérea de Cartamil.

NÚCLEO

O CASTRIÑO

NÚMERO

01.04

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes moderadas.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 13
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Estado: Accesos e vías interiores moi estreitas e cun asfaltado aceptable. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen dous
tipos: a de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo, as
que carecen del teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo bastante compacto e con límites claros, de pequeno tamaño, asentado ao longo dun camiño e
Núcleo
formado por unhas dez vivendas. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas
MORFOLOXÍA
tradicional con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños, bastante próximas entre si e incluso
VIARIO E
formando medianiles.
EDIFICACIÓN
O crecemento prodúcese apoiándose en casas tradicionais, construíndo unha parte nova ao lado ou
Núcleo
directamente enriba.
recente
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
ESTADO DE
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
CONSERVACIÓN tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar a casa tradicional situada máis ao sur, en estado ruinoso, que presenta unha variante na relación coa
topografía xa que posúe diferentes alturas segundo a fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo
TIPOLOXÍA
reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen
CONSTRUCIÓNS ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente con rañuras, e os costais de
AUXILIARES E
madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da
ESTADO DE
vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN Destacar un hórreo de gran tamaño compartido por varios veciños no que cada tramo ten un propietario diferente.
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
9
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
9
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
-

Industria / terciario
-

Outras
26

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

O CASTRIÑO

NÚMERO

01.04

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e preto unhas das outras formando incluso medianiles, xeralmente con terreos de labranza na
parte posterior, e que conforman un lugar compacto, identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo
asentado ao longo dun camiño e que permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
12.395,86

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
10.634,20

Superficie edificada
NHT (m2)
1.478,44

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

50,05

Fotografía aérea de O Castriño.

NÚCLEO

A CHAN

NÚMERO

01.05

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10, C-3.13
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no centro cara o noroeste da parroquia.
Topografía Predominan as pendentes suaves cons zonas de maior pendente.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 72
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: EP-0018 e estradas da rede terciaria que comunican con ela.
VÍAS DE
Estado: Acceso principal moi ancho con asfalto deteriorado e arranxos sucesivos, tramos con beiravías e pintado
COMUNICACIÓN
case inapreciable. Vías interiores estreitas e con asfalto antigo.
Parcelas de tamaño pequeno ou medio, gran parte delas con formas rectangulares moi alongadas propias da
fragmentación típica do parcelario en Galicia.
ESTRUTURA DE
A ocupación é relevante na vía principal de acceso coas construcións próximas aos camiños e moito menor nas
PARCELA
secundarias coas construcións colocadas cara o medio da parcela ou recuadas con relación aos camiños e cunha
organización máis aberta e dispersa.
Núcleo formado unicamente por catro vivendas situadas lixeiramente separadas entre si, preto do
Núcleo
tradicional santuario e á beira da estrada EP-0018.
MORFOLOXÍA
O lugar apóiase na estrada que rodea ao Santuario das Milagres de Amil e os espazos e construcións
VIARIO E
Núcleo
anexos. De tamaño medio en canto a extensión e de poucas vivendas. A meirande parte delas sitúanse
EDIFICACIÓN
recente
na beira da estrada principal de acceso, a EP-0018, e conforman un núcleo bastante disperso e sen
límites claros.
Nas primeiras décadas do século XX aparece un tipo novo de vivenda similar ao tradicional (casa de pedra, planta
rectangular e caracterizada por ter un desenvolvemento vertical importante, de gran porte, normalmente dúas
plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior), pero que substitúe a cachotería por perpiaño de granito
para a construción dos muros de fachada. Vemos varios exemplos neste núcleo e que ademais son as vivendas
TIPOLOXÍA
máis antigas.
EDIFICACIÓN E
Cabe destacar neste núcleo o conxunto formado polo santuario coa escalinata, o palco, o cruceiro e o parque que os
ESTADO DE
CONSERVACIÓN rodea.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta cadrada, un andar con algún
elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída con
sistemas construtivos e materiais actuais. Algunhas delas inclúen perpiaño de granito en fachada.
TIPOLOXÍA
Non se encontraron construcións auxiliares tradicionais.
CONSTRUCIÓNS As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
AUXILIARES E
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
ESTADO DE
as cubertas.
CONSERVACIÓN
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
29
Electricidade
si
Ref.
SXV-ZV001
Pb-Ex
SLE-SC101
Pb-Ex
SLE-SC102
Pb-Ex
SLE-DP101
Pb-Ex
SLE-DC101
Pb-Ex
SXE-RE001
Pr-Ex
E-01-06
E-01-11
I-01-02

Vivenda tradicional
5
Auga
veciñal

Saneamento
parcial

Vivenda nova
24

Industria / terciario
1

Outras
69

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación
Carballeira do Santuario de Amil

SUP: m2
14.998,41

Casa da Cultura de Amil

661,58

Sala usos múltiples

943,43

Pista polideportiva

2.387,05

EEI de Amil

2.049,20

Santuario dos Milagres de Amil

2.765,76

Retablo-Fonte con Estatua da Virxe dos Milagres
Carballeira de Amil
Santuario dos Milagres

NÚCLEO

A CHAN

NÚMERO

01.05

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Cinco vivendas antigas sen relacións entre elas e gran número de vivendas modernas situadas ao pé da estrada principal de acceso, a
EP-0018, e o camiño que rodea ao Santuario das Milagres de Amil e os espazos e construcións anexos, formando un lugar de tamaño
medio en canto a extensión e pouco compacto, de gran crecemento nos últimos anos e no que non se pode acoutar un asentamento
tradicional polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
11.6192,88

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
76.598,40

Superficie edificada NC
(m2)
8.923,09

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

69,90

Fotografía aérea de A Chan.

NÚCLEO

O OUTEIRO

NÚMERO

01.06

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 14
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto aceptable. Vías interiores moi estreitas con firme antigo, en tramos bastante
COMUNICACIÓN
deteriorado. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio ou pequeno e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo.. Na periferia hai
varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e
ESTRUTURA DE
de gran tamaño de propiedade veciñal.
PARCELA
A ocupación, aínda que variable, non é alta, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas
por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño que se adapta á topografía evitando as
Núcleo
grandes pendentes. Vivendas e construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra
MORFOLOXÍA
tradicional e portal, sitúanse á beira dos camiños, case todas na parte oeste e lixeiramente separadas entre si
VIARIO E
conformando un núcleo bastante disperso.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, salvo un
caso que presenta escaleira de pedra na fachada, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño
nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada,
antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
TIPOLOXÍA
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
EDIFICACIÓN E
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
ESTADO DE
máis modernos, principalmente na cuberta. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
CONSERVACIÓN
Pódese destacar a fachada sur dunha das vivendas tradicionais por estar recuberta con cunchas de vieira.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero predominan as de planta case cadrada, baixo e un andar con
algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a catro augas con tella e
construída con sistemas construtivos e materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo para o lugar e non respectan
as construcións tradicionais existentes.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, son de pedra e madeira e
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a meirande
TIPOLOXÍA
parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos
CONSTRUCIÓNS apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a dúas
AUXILIARES E
augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e cun estado de
ESTADO DE
conservación variable dende bo ata ruinoso.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
10
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
8
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
2

Industria / terciario
-

Outras
27

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

O OUTEIRO

NÚMERO

01.06

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Oito casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e dúas
vivendas novas de recente construción, unha entre as casas tradicionais e a outra a pouca distancia, conformando un lugar bastante
disperso e de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no que o asentamento tradicional non ten
uns límites claros, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
32.990,08

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
26.685,70

Superficie edificada NC
(m2)
2.182,83

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

49,08

Fotografía aérea de O Outeiro.

NÚCLEO

A PICOTA

NÚMERO

01.07

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.13
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 48
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Acceso principal moi ancho con asfalto deteriorado e arranxos sucesivos, tramos con beiravías e pintado
COMUNICACIÓN
case inapreciable. Vías interiores estreitas, asfaltadas ou con formigón, con algún tramo deteriorado.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos:
a de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As ocupadas por casas
tradicionais con muro de peche e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño que se adapta á topografía evitando as
Núcleo
grandes pendentes. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de
MORFOLOXÍA
tradicional pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, permitindo a aparición
VIARIO E
posterior de casas novas.
EDIFICACIÓN
Aparecen dúas formas de crecemento do núcleo, unha que ocupa as parcelas libres entre vivendas
Núcleo
tradicionais, cunha organización aberta na que as construcións auxiliares se colocan de forma libre, e
recente
outra que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
TIPOLOXÍA
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
EDIFICACIÓN E
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
ESTADO DE
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
CONSERVACIÓN
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Cabe destacar os muíños tradicionais que hai no núcleo, varios deles en ruínas, parte dun camiño tradicional de
pedra cunha pontella que salva o río, tamén de pedra, e un cruceiro.
As vivendas novas soen ter planta case cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira, algunha deles con columna central de pedra na parte aberta, e a cuberta con tella situados ao lado da
CONSTRUCIÓNS casa ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os
AUXILIARES E
hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e a
ESTADO DE
cuberta a dúas augas de tella. Están colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
22
Electricidade
si
Ref.
SLV-ZV101
Pb-Ex

C-01-04
E-01-01
E-01-02

Vivenda tradicional
15
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
7

Industria / terciario
-

Outras
79

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación
Zona verde A Picota

Muíño
Muíño
Cruceiro

SUP: m2
125,70

NÚCLEO

A PICOTA

NÚMERO

01.07

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Quince casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, gran parte delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, e sete vivendas novas, algunhas de recente construción,
situadas ao pé dos camiños e nas parcelas valeiras entre as casas tradicionais, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable de
pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no que non se pode delimitar un asentamento
tradicional independente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
28.057,50

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
23.087,50

Superficie edificada NC
(m2)
5.892,67

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

153,14

Fotografía aérea de A Picota.

NÚCLEO

PIÑEIRO

NÚMERO

01.08

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no noroeste da parroquia.
Topografía Pendentes moderadas, predominando a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 40
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto aceptable. Vías interiores estreitas asfaltadas nun estado deficiente e zonas
COMUNICACIÓN
con formigón en mal estado. Sen beiravías e sen pintar.
Predominio de parcelas de tamaño medio no núcleo e maior na periferia. A fragmentación destas últimas provoca a
ESTRUTURA DE
aparición de parcelas estreitas e alongadas.
PARCELA
A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte
posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, xardíns, etc.
Núcleo de pequeno tamaño organizado en torno a un camiño estreito en forma de ferradura. A
Núcleo
edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse
MORFOLOXÍA
tradicional á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, formando un núcleo bastante compacto e con
VIARIO E
límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente neste núcleo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
TIPOLOXÍA
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
EDIFICACIÓN E
Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres,
ESTADO DE
CONSERVACIÓN palleiras, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas pasaron empregarse como alpendres, algunha permanece en uso restaurada e outras foron
reformadas ou ampliadas con materiais máis modernos.
As vivendas novas soen ser de planta cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. A maioría teñen un tamaño excesivo para o lugar e non respectan as construcións tradicionais
existentes.
Como elemento singular destacar o cruceiro que atopamos no centro do lugar.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, frontais de pedra e habitualmente sen ocos e a cuberta a dúas augas con tella.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
13
Electricidade
si

Vivenda tradicional
10
Auga
veciñal

Ref.

C-01-05

Saneamento
si

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
36

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro

SUP: m2

NÚCLEO

PIÑEIRO

NÚMERO

01.08

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Dez casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que
permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Tres vivendas modernas de recente construción, unha preto das casas tradicionais e as outras dúas situadas cara o sueste e asentadas ao
pé do camiño que leva ata A Chan e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define
este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Piñeiro ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
13.612,02

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
10.555,00

Superficie edificada
NHT (m2)
2.518,06

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
19.093,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
11.410,00

Superficie edificada NC
(m2)
670,46

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

85,88

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

35,26

Fotografía aérea de Piñeiro.

NÚCLEO

PUMARDATÁN

NÚMERO

01.09

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.13
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Pendentes suaves ou moderadas, predominando a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 22
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto aceptable. Vías interiores moi estreitas con asfalto moi deteriorado e zonas
COMUNICACIÓN
con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Predominio das parcelas de pequeno tamaño no núcleo tradicional e maior na periferia e na extensión do núcleo. A
fragmentación destas últimas provoca a aparición de parcelas estreitas e alongadas.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte
PARCELA
posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, xardíns, etc.
As parcelas ocupadas por vivendas de nova construción presentan unha organización diferente, máis aberta e sobre
parcelas de maior tamaño, coas vivendas recuadas con relación ao camiño.
O núcleo principal é de pequeno tamaño asentado na beira oeste dun camiño estreito. A edificación e
Núcleo
as construcións auxiliares sitúanse á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, formando un
MORFOLOXÍA
tradicional núcleo bastante compacto e con límites claros. Pódese diferenciar un segundo núcleo que estaría
VIARIO E
formado pola igrexa de San Mamede e o cemiterio, un cruceiro e a reitoral coas construcións anexas.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, ao lado da igrexa, ocupa parcelas valeiras con
recente
vivendas e construcións auxiliares novas.
Resulta complicado establecer as tipoloxías das casas tradicionais xa que todas as vivendas sufriron modificacións
importantes, pero o máis probable é que pertenzan a un destes dous, que son os habituais na zona:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, xeralmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
EDIFICACIÓN E
de maior porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
ESTADO DE
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
CONSERVACIÓN
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
Cabe destacar o conxunto da reitoral, formado por un formidable edificio de tres andares con torre circular anexa e
fachada sur con vieiras, un hórreo de cinco tramos sobre pés, un pombal e construcións auxiliares.
As vivendas novas soen ser de planta cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior, terrazas, balcóns,
galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. A maioría teñen un tamaño excesivo para o lugar e non respectan as construcións tradicionais existentes.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, frontais de pedra e habitualmente sen ocos e a cuberta a dúas augas con tella.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
8
Electricidade
si

Vivenda tradicional
4
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
4

Industria / terciario
-

Outras
32

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-CP101
Igrexa Parroquial de San Mamede
Pr-Ex

C-01-01
E-01-05
E-01-09
O-01-01
P-01-01

Cruceiro
Pombal da Casa Reitoral de Amil
Camiño en Pumardatán
Torre Medieval
Casa Reitoral de Amil

SUP: m2
1.951,48

NÚCLEO

PUMARDATÁN

NÚMERO

01.09

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Catro casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, tres situadas á beira dun camiño e relativamente
próximas e outra separada e cara o noroeste, no alto, e outras catro vivendas novas, algunha de recente construción, situadas entre as
tradicionais e a igrexa parroquial, formando todas elas un lugar pouco compacto, disperso e de pequeno tamaño, que non segue unha
tipoloxía de núcleo clara, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
47.886,80

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
39.302,40

Superficie edificada NC
(m2)
2.466,12

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

37,65

Fotografía aérea de Pumardatán.

NÚCLEO

A ROZAVELLA

NÚMERO

01.10

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10, C-3.13
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no noroeste da parroquia.
Topografía Pendentes suaves, predominando a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 22
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Estado: Accesos e vías interiores estreitos con asfaltado que comeza a fallar e tramos con arranxos.
Tamaño medio en parcelas ocupadas por construcións, de maior tamaño dende núcleo ata o regato que vai polo
ESTRUTURA DE
oeste e longas e estreitas na parte leste do lugar, produto da fragmentación das parcelas de gran tamaño.
PARCELA
A ocupación é baixa.
Núcleo de pequeno tamaño no que se recoñecen unicamente tres casas tradicionais. Están agrupadas,
Núcleo
pero o acceso realízase por diferentes lugares. Dúas mediante camiños nas parcelas e a outra dende a
MORFOLOXÍA
tradicional
vía principal.
VIARIO E
As vivendas novas e as construcións auxiliares aparecen en parcelas valeiras ao redor do núcleo
EDIFICACIÓN
Núcleo
tradicional ligadas ao camiño principal de acceso, salvo unha delas que se apoia nunha vivenda
recente
tradicional e constrúe unha parte nova enriba.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao
redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
TIPOLOXÍA
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
CONSERVACIÓN baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
Unha das vivendas está restaurada e en uso, outra en estado ruinoso e a terceira foi reformada e ampliada con
materiais máis modernos.
As vivendas novas soen ser de planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. A maioría teñen un tamaño excesivo para o lugar e non respectan as construcións tradicionais existentes.
TIPOLOXÍA
Só aparece un alpendre tradicional en todo o lugar, sendo este de pedra e madeira, cuberta reformada con
CONSTRUCIÓNS fibrocemento e colocado á beira da casa.
AUXILIARES E
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
ESTADO DE
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
CONSERVACIÓN as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
9
Electricidade
si

Vivenda tradicional
4
Auga
veciñal

Ref.

E-01-07

Saneamento
si

Vivenda nova
5

Industria / terciario
-

Outras
28

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Fonte

SUP: m2

NÚCLEO

A ROZAVELLA

NÚMERO

01.10

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Catro casas de pedra con alpendres que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunha con recentes modificacións ou ampliacións e
relativamente próximas entre si, e outras cinco vivendas novas, algunha de recente construción, situadas ao pé do camiño que leva ata os
núcleos veciños, formando todas elas un lugar disperso e de pequeno tamaño, que non segue unha tipoloxía de núcleo clara e no que o
asentamento tradicional ten pouca entidade, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
24.735,10

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
21.044,70

Superficie edificada NC
(m2)
2.090,55

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

59,60

Fotografía aérea de A Rozavella.

NÚCLEO

RUIBAL

NÚMERO

01.11

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.13
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
TIPOLOXÍA
Topografía Pendentes moderadas, predominando a orientación sur.
NÚCLEO
Poboación 15
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado antigo e zonas con arranxos. Vías interiores moi estreitas asfaltadas ou con
COMUNICACIÓN
formigón nun estado mellorable con tramos deteriorados . Sen beiravías e sen pintar.
Predominio de parcelas de pequeno tamaño no núcleo e maior na periferia. A fragmentación destas últimas provoca
a aparición de parcelas estreitas e alongadas.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte
PARCELA
posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de
pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as de nova
construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño organizado en torno a tres pequenos camiños que converxen nun punto,
Núcleo
que se pode considerar como centro. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas
MORFOLOXÍA
tradicional rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e próximas entre si, formando un
VIARIO E
núcleo compacto e con límites claros.
EDIFICACIÓN
As vivendas novas sitúanse ao redor do núcleo tradicional nos camiños de acceso, ben a certa
Núcleo
distancia do núcleo, ben xunto a el.
recente
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo e máis frecuente neste núcleo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
TIPOLOXÍA
EDIFICACIÓN E
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
ESTADO DE
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
CONSERVACIÓN Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres,
palleiras, hórreos e mesmo a propia vivenda.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Como elemento singular destacar un paso elevado de pedra que salva o camiño e que comunica unha vivenda
tradicional, a de maior tamaño do lugar, cun hórreo e as terras que o rodean.
As vivendas novas imitan a forma das casas tradicionais con sistemas construtivos actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a
AUXILIARES E
dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas
ESTADO DE
veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
16
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
12
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
4

Industria / terciario
-

Outras
42

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

RUIBAL

NÚMERO

01.11

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Doce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que conforman un
lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo de pequenos camiños e que
converxen nun punto central, permanecendo case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Catro vivendas modernas de recente construción, dúas preto das casas tradicionais e as outras dúas situadas a pouca distancia e
asentadas ao pé dos camiños que levan aos núcleos veciños e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do
núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Piñeiro ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
9.891,70

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
8.447,66

Superficie edificada
NHT (m2)
2.118,60

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
13.526,30

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
11.908,50

Superficie edificada NC
(m2)
914,14

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

90,28

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

46,06

Fotografía aérea de Ruibal.

NÚCLEO

TORRE DE ABAIXO

NÚMERO

01.12

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves nunha zona e fortes noutra. Orientación oeste, en xeral.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 23
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado que comeza a fallar e zonas con arranxos. Vías interiores estreitas
COMUNICACIÓN
asfaltadas nun estado deficiente e zonas con formigón con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos:
a de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é variable, sendo importante nalgún caso, coas construcións próximas aos camiños e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral,
sen embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño que se adapta á topografía evitando as
Núcleo
grandes pendentes, pero con unha bifurcación na que as pendentes se fan importantes. A edificación e
MORFOLOXÍA
tradicional as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos
VIARIO E
camiños. Recoñécese un núcleo con vivendas próximas entre si e unha algo afastada.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior,muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e
TIPOLOXÍA
mesmo a vivenda.
EDIFICACIÓN E
Todas as vivendas tradicionais están en uso, aínda que a maioría sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
ESTADO DE
CONSERVACIÓN sistemas construtivos e materiais máis modernos.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta rectangular, un andar con
algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída
con sistemas construtivos e materiais actuais. A maioría teñen un tamaño excesivo para o lugar e non respectan as
construcións tradicionais existentes e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a
AUXILIARES E
dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral , colocados nos arredores da vivenda e, moitas
ESTADO DE
veces, sobre o peche cun estado de conservación bastante bo.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
10
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
7
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
36

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

TORRE DE ABAIXO

NÚMERO

01.12

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, e tres vivendas novas, algunha de recente construción, dúas delas situadas entre as casas tradicionais e a outra preto delas,
conformando todas elas un lugar bastante disperso e de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño
e no que non se pode delimitar un asentamento tradicional independente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
27.471,69

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
24.121,70

Superficie edificada NC
(m2)
2.552,84

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

63,50

Fotografía aérea de Torre de Abaixo.

NÚCLEO

TORRE DE ARRIBA

NÚMERO

01.13

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Pendentes suaves ou moderadas, predominando a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 22
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado que comeza a fallar e zonas con arranxos. Vías interiores estreitas con
COMUNICACIÓN
asfalto que por tramos presenta bastante deterioro e fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio ou pequeno e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo.. Na periferia hai
varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e
de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As ocupadas por casas
tradicionais con muro de peche e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor da curral, sen embargo, as
que carecen del e máis as de nova construción, presentan unha organización máis aberta e dispersa.
Recoñécense dúas zonas de pequeno tamaño. A situada máis ao norte coñécese como O Lago.
Núcleo
Organízanse en torno a un camiño adaptado á topografía buscando as pendentes suaves, a meirande
MORFOLOXÍA
tradicional parte das construcións están na beira oeste. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas
VIARIO E
rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e próximas entre si.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras do núcleo con vivendas
recente
e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e
TIPOLOXÍA
mesmo a vivenda.
EDIFICACIÓN E
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
ESTADO DE
materiais máis modernos, principalmente na cuberta. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
CONSERVACIÓN
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero predominan as de planta case cadrada, baixo e un andar con
algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a catro augas con tella e
construída con sistemas construtivos e materiais actuais, aínda que vairas levan perpiaño de granito en fachada. A
maioría teñen un tamaño excesivo para o lugar e non respectan as construcións tradicionais existentes e o seu
entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte
TIPOLOXÍA
deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados
CONSTRUCIÓNS sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella
AUXILIARES E
e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche
ESTADO DE
presentando un bo estado de conservación cando se trata de hórreos en uso. Tamén nos encontramos con casos
CONSERVACIÓN nos que permanece só a estrutura de pedra.
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
13
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
12
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
1

Industria / terciario
-

Outras
41

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

TORRE DE ARRIBA

NÚMERO

01.13

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Doce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e unha
vivenda moderna de recente construción situada entre as casas tradicionais, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de
pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que permanece case inalterado, polo que se define
como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
18.879,22

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
16.689,90

Superficie edificada
NHT (m2)
2.745,37

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

59,22

Fotografía aérea de Torre de Arriba.

NÚCLEO

VILACOVA

NÚMERO

01.14

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.13
Situación
Parroquia no sueste do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves con ramplas máis empinadas. Orientación oeste, en xeral.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 69
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto que comeza a fallar e zonas con arranxos. Vías interiores moi estreitas
COMUNICACIÓN
asfaltadas nun estado deficiente e zonas con formigón con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen dous
tipos: a de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é variable sendo alta en xeral, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior ou nas leiras anexas soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As
parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor
do curral, e as que carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de tamaño medio asentado ao longo de dous camiños que se cruzan e que se adaptan á
Núcleo
topografía evitando as grandes pendentes. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas
MORFOLOXÍA
tradicional rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e próximas entre si creando
VIARIO E
incluso medianiles, conformando un núcleo compacto e con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo e máis frecuente neste núcleo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento
TIPOLOXÍA
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
EDIFICACIÓN E
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
ESTADO DE
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
CONSERVACIÓN
Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares e mesmo a vivenda.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar os muíños, os cruceiros e unha pontella de pedra que salva un camiño e dá acceso ás leiras veciñas.
As vivendas novas soen ser de planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Os alpendres e as palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou
TIPOLOXÍA
lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos,
CONSTRUCIÓNS tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, algúns con
AUXILIARES E
rañuras, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral ,
ESTADO DE
colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación que variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
33
Electricidade
si

Vivenda tradicional
28
Auga
veciñal

Ref.

C-01-07
C-01-08

Saneamento
si

Vivenda nova
5

Industria / terciario
-

Outras
92

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro
Cruceiro

SUP: m2

NÚCLEO

VILACOVA

NÚMERO

01.14

PARROQUIA

AMIL (SAN MAMEDE)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Vinte e catro casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e todas próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo de dous camiños que se
cruzan nun punto central e que permanece case inalterado, unicamente aparecen tres vivendas novas entre as tradicionais, polo que se
delimita un asentamento que engloba as vinte e tres tradicionais e as tres modernas e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as dúas
vivendas modernas, situadas a pouca distancia do núcleo tradicional e ao pé dos camiños que levan aos núcleos veciños, e as catro casas
de pedra tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Vilacova ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
29.459,50

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
25.530,80

Superficie edificada
NHT (m2)
5.433,92

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
34.133,39

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
29.036,30

Superficie edificada NC
(m2)
1.838,20

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

76,62

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

37,98

Fotografía aérea de Vilacova.

PARROQUIA: COSOIRADO, SANTA MARÍA
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial
Concello de Moraña

urbanismo y planificación

Nome da parroquia: Cosoirado (Santa María)

Código: 02

Delimitación:
Situada no leste do concello, a parroquia de Cosoirado limita ao norte coa parroquia de San Lourenzo
de Moraña, ao leste co concello de Campo Lameiro e ao sur coa parroquia de San Mamede de Amil.
Estrutura territorial
Esta parroquia é a de menor superficie do concello, posúe unha forma sensiblemente oblonga cun
chafrán nun lado e está orientada na dirección noroeste-sueste.
As pendentes e a orientación noroeste definen a topografía desta parroquia, xa que atopamos
poucas zonas horizontais. A destacar os montes situados ao leste, que limitan co concello de Campo
Lameiro e que alcanzan cotas que superan os 460 metros. O punto máis alto está en O Castelo e
chega aos 470 metros, lugar onde se atopan os restos dun castro. A partires destes montes, o terreo
comeza a baixar progresivamente ata os 230 metros con pendentes fortes na parte leste e
moderadas na oeste.
En canto aos cursos de auga, os máis relevantes da parroquia son O Rego de Portopereiro e o Rego
da Buzaca. O primeiro nace preto do núcleo de Cosoirado cara o sueste, e corre de leste a oeste
pasando á parroquia de San Lourenzo e desembocando no Río de Cornide. O segundo nace da
unión de dous regos que veñen do concello de Campo Lameiro e baixa cara norte formando parte
do límite parroquial entre Cosoirado e San Lourenzo encontrándose no seu camiño co Río de Cornide.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de Santa María de Cosoirado está composta por un único núcleo que recibe o mesmo
nome e está asentado no cuadrante noroeste. O acceso principal é a estrada PO-221 que pasa preto
do núcleo e que forma parte do límite parroquial con San Lourenzo. Ancha e cun firme en boas
condicións, dela nace unha vía estreita e con asfalto vello que nos leva ao lugar dende o norte.
Este asentamento é de tamaño medio e medrou ao longo dun camiño que se vai bifurcando
sucesivamente en forma de acio ou alveolar e adaptándose á topografía evitando as grandes
pendentes. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e
portal, sitúanse á beira dos camiños e próximas entre si, configurando un núcleo compacto e cons
límites ben definidos.
Non aparecen vivendas de nova construción, sen embargo si se observan ampliacións e reformas de
vivendas tradicionais, de xeito que, apoiándose nestas, constrúese unha parte nova ao lado ou
directamente enriba.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
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- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos citar a casa reitoral, a vivenda coa pontella de pedra, os
cruceiros e o camiño de pedra que nos leva ao pazo da Buzaca.

NÚCLEO

COSOIRADO

NÚMERO

02.01

PARROQUIA

COSOIRADO (SANTA MARÍA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no leste do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 63
Tipo
Aldea mononuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-221.
VIAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo e zonas con arranxos. Vías interiores estreitas con asfalto antigo e con
COMUNICACIÓN
zonas co asfalto en malas condicións e con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e a de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras, xardíns,
PARCELA
etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo, as que carecen
del teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de tamaño medio asentado ao longo dun camiño que se vai bifurcando sucesivamente en forma
Núcleo
de acio ou alveolar e adaptándose á topografía evitando as grandes pendentes. A edificación e as
MORFOLOXÍA
tradicional construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos
VIARIO E
camiños e próximas entre si.
EDIFICACIÓN
Non aparecen vivendas de nova construción, sen embargo si se observan ampliacións e reformas de
Núcleo
vivendas tradicionais, de xeito que, apoiándose nestas, constrúese unha parte nova ao lado ou
recente
directamente enriba.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular e muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
CONSERVACIÓN tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos ou a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar a casa reitoral pola coidada construción e calidade dos muros e ocos e a casa da pontella que permite o
acceso directamente dende o primeiro andar primeiro ata as leiras e o hórreo.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo
TIPOLOXÍA
reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen
CONSTRUCIÓNS
ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella, colocados nos
AUXILIARES E
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable dende bo ata ruinoso.
ESTADO DE
Destacar a existencia dunha forxa antiga nun alpendre.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
43
Electricidade
si

Vivenda tradicional
43
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
-

Industria / terciario
-

Outras
105

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-CP201
Igrexa Parroquial de Santa María
Pr-Ex
SLE-CE201
Cemiterio de Cosoirado
Pr-Ex
C-02-01
C-02-02
E-02-02
I-02-01
P-02-01

Cruceiro preto da Igrexa Parroquial de Santa María
Cruceiro da Tareixa
Fonte con Virxe
Igrexa Parroquial de Santa María
Casa Reitoral

SUP: m2
803,38
368,91

NÚCLEO

COSOIRADO

NÚMERO

02.01

PARROQUIA

COSOIRADO (SANTA MARÍA)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Corenta e tres casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, conformando todas
elas co conxunto parroquial un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño que se bifurca sucesivamente e que permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
64.838,42

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
52.369,70

Superficie edificada
NHT (m2)
8.059,44

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

55,40

Fotografía aérea de Cosoirado.

PARROQUIA: GARGANTÁNS, SAN MARTIÑO
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urbanismo y planificación

Nome da parroquia: Gargantáns (San Martiño)

Código: 03

Delimitación:
Situada no centro e cara o leste do concello, a parroquia de Gargantáns limita ao norte coas
parroquias de Santa Xusta de Moraña e de San Martiño de Laxe, ao leste co concello de Campo
Lameiro, ao sur coa parroquia de San Lourenzo de Moraña e ao oeste coas parroquias de San Pedro
de Rebón e San Salvador de Saiáns.
Estrutura territorial
Esta parroquia ten un tamaño mediano, unha forma con dúas cabezas, unha no leste alongada e
outra no oeste máis redonda unidas por unha franxa estreita, e está orientada na dirección leste a
oeste.
En canto á topografía, case toda a parroquia está en pendente e son poucas as zonas horizontais. A
destacar os montes situados ao leste, que limitan co concello de Campo Lameiro e que alcanzan
cotas que superan os 390 metros. O punto máis alto está na Lomba do Trasno e acada aos 397
metros. A partires destes montes, o terreo comeza a baixar progresivamente ata os 200 metros, no
centro da parroquia, con pendentes máis suaves na parte baixa e na alta. Xa na parte oeste da
parroquia, atopamos un monte no centro, que eleva a cota ata os 259 metros e onde se sitúan os
restos do Castro de Paraños. Dende o castro, o terreo comeza a baixar en todas direccións, cara o
leste ata as zonas antes mencionadas e nas demais direccións ata os límites parroquiais, chegando
aos 150 metros de cota inferior.
O Río Cornide é o curso de auga máis importante da parroquia e percorre a parte oeste con dirección
sur a norte.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de San Martiño de Gargantáns está composta por catro núcleos recoñecidos asentados
na metade oeste e comunicados principalmente pola estrada PO-221. Esta vía, ampla e co firme en
boas condicións, atravesa a parroquia de norte a sur cruzando o lugar de A Espedregueira. Desta vía
parte a estrada provincial EP-0018, ampla e co asfalto vello e con arranxos, que dá acceso
directamente ou a través de pequenos camiños, estreitos e cun piso antigo en xeral, aos lugares máis
afastados.
Se nos fixamos no tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais, O Muíño, A Espedregueira
e San Martiño pódense considerar pequenos, pola contra, Paraños ten un tamaño importante.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto como é o caso de A Espedregueira e O Muíño, e un segundo
modelo de forma circular ou similar e que soe posuír un elemento central, que pode ser un espazo ou
simplemente un cruzamento, sendo as máis das veces lugares compactos e cos límites claros. O
núcleo de San Martiño pertencería a este modelo e o lugar de Paraños tamén, aínda que con
matices, xa que aparecen vivendas ao pé dos camiños de acceso, o que modifica lixeiramente a súa
forma.
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Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
As zonas da parroquia nas que se construíu un maior número de vivendas modernas aparecen ao
redor do lugar de Paraños, ao pé da estrada EP-0018 onde hai un total de catorce vivendas novas e
no ámbito que vai dende Paraños ata San Martiño onde hai seis vivendas novas. Outras zonas que
sufriron un aumento importante no número de vivendas son o núcleo de A Espedregueira, lugar pouco
compacto no que se ocuparon parcelas baleiras para a construción de sete vivendas, ou no lugar de
O Muíño onde se construíron tres vivendas no camiño que leva ao lugar veciño de A Pallota.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos destacar unha agrupación de tres vivendas actualmente
abandonadas no lugar de A Espedregueira e os muíños e cruceiros espallados pola parroquia.
As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

A ESPEDREGUEIRA

NÚMERO

03.01

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o oeste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación suroeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 24
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estrada PO-221.
VÍAS DE
Estado: Acceso ancho e con bo asfalto. Vías interiores estreitas con firme antigo, en tramos deteriorado con fochas e
COMUNICACIÓN
arranxos sucesivos. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
ESTRUTURA DE
de propiedade veciñal.
PARCELA
A ocupación é baixa ou media, coas construcións, en xeral, próximas aos camiños e con espazos intermedios como
eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
soen ter un esquema máis pechado que as vivendas novas, que teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño integrado por unhas seis vivendas tradicionais asentado ao longo dun
Núcleo
camiño principal e un secundario no que se agrupan cinco delas, tres con medianiles, estando as
MORFOLOXÍA
tradicional outras lixeiramente separadas, dando como resultado un núcleo pouco compacto.
VIARIO E
A edificación e as construcións auxiliares sitúanse, en xeral, á beira dos camiños.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de planta rectangular ou cadrada, muros de cachotaría reforzados con
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar ou con faiado,
de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor
sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
TIPOLOXÍA
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
CONSERVACIÓN
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono ou ruína.
A destacar o grupo de tres vivendas agrupadas pola súa organización pechada ao redor, seguramente, do curral.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero predominan as de planta case cadrada, baixo e un andar con
algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída
con sistemas construtivos e materiais actuais. Hai varias vivendas con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres, algún con forno, e as palleiras son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre
CONSTRUCIÓNS na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de
AUXILIARES E
pedra, habitualmente sen rañuras, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara
ESTADO DE
normalmente por un frontal, colocados nos arredores da vivenda e cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
18
Electricidade
si

Vivenda tradicional
9
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.
SLE-DC301
EEI de Gargantáns
Pb-Ex

C-03-03

Cruceiro

Vivenda nova
9

Industria / terciario
1

Outras
46

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
878,98

NÚCLEO

A ESPEDREGUEIRA

NÚMERO

03.01

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e seis
vivendas novas, algunhas de recente construción, situadas entre as casas tradicionais ou preto delas, conformando todas elas un lugar
pouco compacto, disperso e de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no que non se pode
delimitar un asentamento tradicional independente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
52.390,09

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
42.607,70

Superficie edificada NC
(m2)
4.538,85

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

63,92

Fotografía aérea de A Espedregueira.

NÚCLEO

O MUÍÑO

NÚMERO

03.02

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o oeste do Concello, núcleo no oeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación suroeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 18
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso salvo a extensión.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018 e coa EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo. Vías interiores estreitas con firme antigo, en tramos deteriorado con
COMUNICACIÓN
fochas e arranxos sucesivos. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais soen ter un esquema máis pechado que as de nova construción que teñen unha organización máis
aberta e dispersa.
Núcleo de tamaño pequeno asentado ao pé do rego Cornide, principalmente na beira leste, formado
Núcleo
por un grupo dunhas seis vivendas tradicionais agrupadas formando un núcleo compacto nesta marxe,
tradicional e na outra está o muíño que da nome ao lugar e outra vivenda tradicional.
MORFOLOXÍA
A edificación e as construcións auxiliares sitúanse á beira dos camiños e bastante próximas entre si.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas
recente
valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas. A extensión principal produciuse na marxe oeste
do rego ao longo do camiño que leva ata o lugar de A Pallota. Preto do núcleo hai unha granxa.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
TIPOLOXÍA
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Ao redor sitúanse alpendres,
CONSERVACIÓN
hórreos e pozos.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que moitas delas sufriron algún tipo de reforma ou
ampliación con materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. Hai unha vivenda nova con perpiaño en fachada.
Os alpendres, algún con forno, e as palleiras, son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da
TIPOLOXÍA
vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra
CONSTRUCIÓNS
e madeira, soen ter dous ou tres tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira,
AUXILIARES E
cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral e cun estado de conservación bo.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
10
Electricidade
si

Vivenda tradicional
6
Auga
veciñal

Ref.

E-03-01

Saneamento
si

Vivenda nova
4

Industria / terciario
-

Outras
49

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Muíño

SUP: m2

NÚCLEO

O MUÍÑO

NÚMERO

03.02

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Seis casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e unha vivenda
moderna situada á beira das tradicionais, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a
tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que permanece case inalterado, polo que se define este asentamento como núcleo
rural histórico-tradicional.
Tres vivendas modernas, algunha de recente construción, lixeiramente separadas do asentamento tradicional e asentadas ao pé do
camiño que leva ao lugar de A Pallota e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se
define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de O Muíño ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
8.752,17

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
7.677,27

Superficie edificada
NHT (m2)
2.165,44

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
11.625,29

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
9.810,49

Superficie edificada NC
(m2)
1.232,49

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

101,54

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

75,38

Fotografía aérea de O Muíño.

NÚCLEO

PARAÑOS

NÚMERO

03.03

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o leste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía En xeral horizontal ou con pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 157
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso con zonas máis claro.
Tipo: EP-0018 e estradas da rede terciaria que comunican con ela.
VÍAS DE
Estado: Acceso principal moi ancho con asfalto deteriorado e arranxos sucesivos, e pintado case inapreciable. Vías
COMUNICACIÓN
interiores moi estreitas e con asfalto antigo e por zonas con fochas.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media aínda que baixa na periferia coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que
carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de gran tamaño asentado sobre varios camiños e formado por un asentamento principal
atravesado pola estrada EP-0018 e dous rueiros, un que, asentado ao longo dun camiño, prolonga o
Núcleo
lugar principal e outro separado e cara o norte.
tradicional
MORFOLOXÍA
En xeral as vivendas e as construcións auxiliares sitúanse preto dos camiños, algunhas rodeadas con
VIARIO E
peche de pedra e portal, conformando un núcleo, en xeral compacto, aínda que varía na periferia.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas. A extensión principal está ao pé da
estrada EP-0018 e do camiño que parte do lugar cara o oeste.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo tipo, de planta rectangular, con un desenvolvemento máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas
TIPOLOXÍA
plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior
EDIFICACIÓN E
tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría
ESTADO DE
destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Ao redor sitúanse alpendres, hórreos e pozos.
CONSERVACIÓN
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados ruína ou abandono.
As vivendas novas soen ter planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Hai varias vivendas con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos
CONSTRUCIÓNS
apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente con rañuras, e os costais de madeira, cuberta a dúas
AUXILIARES E
augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces,
ESTADO DE
sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
76
Electricidade
si

Vivenda tradicional
46
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
30

Industria / terciario
-

Outras
261

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLV-ZV302
Zona verde-Campo da Festa
Pb-Ex
SLV-ZV303
Zona verde-Parque infantil
Pb-Ex
C-03-04

Cruceiro

SUP: m2
1.691,06
297,21

NÚCLEO

PARAÑOS

NÚMERO

03.03

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Trinta e sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e seis
vivendas modernas situadas entre as tradicionais, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a
tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño principal e varios ramais e no que se manteñen as características orixinais do lugar,
polo que se delimita un asentamento que engloba todas as vivendas e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, tres zonas de diferentes tamaños que recollen os crecementos recentes do núcleo. Unha cara o norte que
agrupa once vivendas modernas, algunhas de recente construción, e catro casas de pedra tradicionais separadas do asentamento
principal. Outra zona cara o sur, que recolle sete vivendas novas e unha casa tradicional. E por último na parte oeste, un ámbito que
engloba cinco vivendas modernas máis. Estes asentamentos en conxunto defínense como núcleo rural común.
O lugar de Paraños ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
51.804,90

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
43.206,50

Superficie edificada
NHT (m2)
11.004,50

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
121.814,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
104.830,00

Superficie edificada NC
(m2)
8.721,63

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

91,69

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

49,92

Fotografía aérea de Paraños.

NÚCLEO

SAN MARTIÑO

NÚMERO

03.04

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o oeste do Concello, núcleo no oeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 20
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo e vías interiores estreitas con asfalto moi vello e zonas con fochas.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con espazos intermedios como eiras. Na
PARCELA
parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con
peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as de
nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño formado por dúas entidades, por un lado o lugar, unhas doce vivendas
tradicionais asentadas ao longo dun camiño e coas vivendas preto unhas das outras, e por outro lado,
Núcleo
separada e cara o sur, a igrexa co cemiterio. En xeral as vivendas e as construcións auxiliares sitúanse
MORFOLOXÍA
tradicional
preto dos camiños, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, conformando un núcleo compacto
VIARIO E
e con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
EDIFICACIÓN E
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con pedra de
ESTADO DE
maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría
CONSERVACIÓN
destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Ao redor sitúanse alpendres, hórreos e pozos.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados abandono.
As vivendas novas soen ter planta cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como, balcóns, galerías ou
escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles. Os
CONSTRUCIÓNS hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os
AUXILIARES E
costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
16
Electricidade
si

Vivenda tradicional
14
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
2

Industria / terciario
-

Outras
48

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-CP301
Igrexa Parroquial de San Martiño
Pr-Ex
SLV-ZV301
Zona verde San Martiño
Pb-Ex
C-03-01
C-03-02
C-03-06
I-03-01

Cruceiro da Igrexa Parroquial de San Martiño
Cruceiro
Cruz
Igrexa Parroquial de San Martiño

SUP: m2
1.700,11
5.569,63

NÚCLEO

SAN MARTIÑO

NÚMERO

03.04

PARROQUIA

GARGANTÁNS (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Catorce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e unha vivenda
moderna de recente construción situada entre as casas tradicionais, conformando todas elas un lugar compacto e de pequeno tamaño,
identificable e acoutable que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e permanecendo case inalterado, polo que se
define como núcleo rural histórico-tradicional.
Unha vivenda moderna, situada preto das casas tradicionais, xunto co conxunto parroquial agrupados nunha zona de tamaño e
características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de San Martiño ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
16.847,46

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
13.645,00

Superficie edificada
NHT (m2)
3.316,52

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
13.084,90

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
3.801,18

Superficie edificada NC
(m2)
333,65

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

87,50

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

52,67

Fotografía aérea de San Martiño.

PARROQUIA: LAMAS, SANTA CRUZ
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Concello de Moraña

urbanismo y planificación

Nome da parroquia: LAMAS (Santa Cruz)

Código: 04

Delimitación:
Situada no norte do concello, a parroquia de Lamas limita ao norte e ao oeste co concello de Cuntis,
ao leste coa parroquia de San Martiño de Laxe e ao sur coas parroquias de Santa Xusta de Moraña e
de San Salvador de Saiáns.
Estrutura territorial
Esta parroquia ten un tamaño mediano e unha forma irregular asimilable a un cadrado.
En canto á topografía, predominan as pendentes suaves e as zonas horizontais, concentrándose na
parte norte e coincidindo co curso do río Umia, as pendentes máis pronunciadas. Pódense destacar os
montes situados ao leste, no límite coa parroquia de Laxe e que alcanzan cotas ao redor dos 230
metros. O punto de maior cota é o Alto de Conles que chega aos 287 metros, aínda que xa na
parroquia veciña. A partires destes montes, o terreo comeza a baixar progresivamente ata chegar aos
140 metros altitude no sur da parroquia, pero as zonas de menor cota encontrámolas no curso do río
Umia. É nesta zona e cara o centro onde se asentan os núcleos de poboación.
O río Umia é o curso de auga máis relevante de Lamas e ademais serve de límite entre os concellos
de Cuntis e Moraña. Este río bordea o norte e oeste da parroquia, recibindo no seu camiño, a auga do
Rego de Silvoso, que nace no leste e baixa cara o noroeste ata encontrarse co Umia.
Xerarquía dos asentamentos
Santa Cruz de Lamas está composta por sete núcleos recoñecidos, asentados principalmente na
metade sur da parroquia e comunicados principalmente pola estrada PO-226. Esta vía, ampla e co
firme antigo e deteriorado por tramos, recorre a parroquia de norte a sur cruzando varios núcleos.
Desta vía parten as estradas provinciais EP-8202, de tamaño medio e asfalto aceptable, a EP-8203,
estreita e de firme antigo, e pequenos camiños, estreitos e cun piso antigo en xeral, que comunican
cos lugares máis afastados.
Se nos fixamos no tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais podemos facer varios
grupos. Lugares pequenos ou moi pequenos como é o caso dos núcleos de A Peroxa, Chaián de
Abaixo ou Silvoso, sendo o máis pequeno o lugar de A Aldea da Fonte, formado soamente por cinco
vivendas tradicionais. Meirandes son os núcleos de Grixó e A Igrexa, que se poden considerar de
tamaño medio. O lugar de O Souto pasa por ser o meirande da parroquia e está formado por dous
asentamentos principais e un cordón de vivendas que os une.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto, e un segundo modelo de forma circular ou similar e que soe
posuír un elemento central, que pode ser un espazo ou simplemente un cruzamento, sendo as máis
das veces lugares compactos e cos límites claros. Exemplos do primeiro serían os lugares de O Souto,
A Peroxa e A Aldea da Fonte, e do segundo serían A Igrexa e Chaián de Abaixo. Mención aparte
merecen os lugares de Grixó e Silvoso xa son unha variante do segundo modelo de asentamento ao
incorporar ao núcleo principal un rueiro a pouca distancia do mesmo.
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urbanismo y planificación

Concello de Moraña

Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
As zonas da parroquia nas que se construíu un maior número de vivendas modernas aparecen ao
redor do lugar O Souto, principalmente ao pé da estrada PO-226, no que hai un total nove vivendas, e
nos camiños que comunican O Souto cos lugares veciños como A Peroxa, Grixó, A Aldea da Fonte ou
a Igrexa, sendo no camiño sur que leva cara A Peroxa onde se concentra o maior número de
vivendas, seis en total. Crecementos importantes tamén se rexistran en lugares como Silvoso, á beira
da estrada PO-226, onde hai cinco vivendas de nova construción, no lugar de Grixó, con once
vivendas novas situadas principalmente no camiño que leva cara O Souto, no lugar de A Peroxa onde
aparecen seis vivendas máis, ben no núcleo en parcelas baleiras, ben na periferia nos camiños que
levan aos lugares veciños, ou no lugar de Chaián de Abaixo onde se construíron un total de cinco
vivendas novas, case todas cara o norte do lugar.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos citar os conxuntos da reitoral e do Pazo da Toxeiriña, a
vivenda con capela extra muros no lugar de A Peroxa e os cruceiros espallados pola parroquia.
As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

A ALDEA DA FONTE

NÚMERO

04.01

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no norte do Concello, núcleo no suroeste da parroquia.
Topografía Predominio de zonas horizontais ou pendentes suaves e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 11
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0501 e coa PO-8203.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Estado: Acceso estreito e co asfalto vello. Vías interiores estreitas con asfaltado antigo e arranxos sucesivos.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos:
de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran
tamaño de propiedade veciñal. A ocupación é baixa, coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con
ESTRUTURA DE
espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As
PARCELA
parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor
do curral, sen embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e
dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño formado por catro vivendas lixeiramente separadas e unha quinta máis
Núcleo
distante e cara o norte. Asentado ao longo dun camiño, a edificación e as construcións auxiliares,
MORFOLOXÍA
tradicional algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira deste e separadas unhas de
VIARIO E
outras, configurando un lugar cos límites claros, pero pouco denso.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos ou
TIPOLOXÍA
a mesmo a propia vivenda.
EDIFICACIÓN E
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
ESTADO DE
CONSERVACIÓN máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
A destacar a vivenda tradicional situada máis cara o sur.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Hai unha vivenda con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos
AUXILIARES E
apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella, colocados nos arredores da vivenda e,
ESTADO DE
moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
7
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
5
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
2

Industria / terciario
-

Outras
20

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

A ALDEA DA FONTE

NÚMERO

04.01

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Cinco casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e dúas
vivendas modernas de recente construción e situadas entre as casas tradicionais ou preto delas, conformando todas elas un lugar pouco
compacto, disperso e de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no que o asentamento
tradicional ten pouca entidade, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
30.375,47

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
25.414,30

Superficie edificada NC
(m2)
1.718,70

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

40,58

Fotografía aérea de A Aldea da Fonte.

NÚCLEO

CHAIÁN DE ABAIXO

NÚMERO

04.02

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no norte do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación leste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 46
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0501.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos co asfalto aceptable. Vías interiores de ancho aceptable, pero con zonas máis estreitas,
COMUNICACIÓN
asfalto antigo e fendas por tramos.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
propiedade veciñal. A ocupación é media ou alta, coas construcións próximas aos camiños ou cara o medio das
ESTRUTURA DE
leiras e con espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza,
PARCELA
hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis
pechado ao redor do curral, sen embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha
organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño de forma oval e asentado ao longo dun camiño. A edificación e as
Núcleo
construcións auxiliares, algunha delas con peche de pedra e portal, sitúanse a dúas profundidades con
tradicional
MORFOLOXÍA
respecto aos camiños, conformando un núcleo compacto e ben definido.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas. O crecemento principal produciuse ao
pé de camiño que vai cara o norte.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Destacar unha vivenda en ángulo situada fronte ó cruceiro e que presenta un moi bo estado de conservación.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono ou ruína.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar, algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e feita con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos
AUXILIARES E
apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
17
Electricidade
si
Ref.
SLV-ZV401
Pb-Ex
SLV-ZV402
Pb-Ex
C-04-02

Vivenda tradicional
12
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
5

Industria / terciario
-

Outras
50

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación
Carballeira Campo de Antón
Zona verde
Cruceiro

SUP: m2
2.026,43
420,70

NÚCLEO

CHAIÁN DE ABAIXO

NÚMERO

04.02

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Doce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños ou lixeiramente recuadas, próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao
longo dun camiño e que permanece case inalterado, unicamente aparece unha vivenda moderna situada á beira das tradicionais, polo que
o ámbito delimitado defínese como núcleo rural histórico-tradicional.
Cinco vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas ao pé das casas tradicionais ou a pouca distancia e asentadas sobre
os camiños que levan aos núcleos veciños e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que
se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Chaián de Abaixo ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
18.465,76

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
15.577,60

Superficie edificada
NHT (m2)
3.160,22

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
18.065,34

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
13.127,20

Superficie edificada NC
(m2)
862,53

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

73,03

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

39,42

Fotografía aérea de Chaián de Abaixo.

NÚCLEO

GRIXÓ

NÚMERO

04.03

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no norte do Concello, núcleo no suroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 52
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0501.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos e co asfalto vello. Vías interiores estreitas con asfalto bastante antigo e con tramos en mal
COMUNICACIÓN
estado.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos:
de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran
ESTRUTURA DE
tamaño de propiedade veciñal. A ocupación é baixa, coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con
PARCELA
espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As
parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor
do curral, sen embargo, as que carecen del e máis as de novas, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño formado por dous asentamentos, sendo meirande o situado máis cara o
oeste, situados ao pé dun camiño que se adapta á topografía evitando as pendentes pronunciadas. A
Núcleo
edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse
MORFOLOXÍA
tradicional
separadas dos camiños e, en xeral, tamén distantes unhas das outras, dando lugar a un asentamento
VIARIO E
disperso e cos límites difusos cara o leste.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas, de tal xeito que hai igual número que tradicionais.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor poden aparecer alpendres, que poden compartir a cuberta coa vivenda, pozos e hórreos.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
EDIFICACIÓN E
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
CONSERVACIÓN tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con elementos exteriores como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e
ESTADO DE
colocados nos arredores da vivenda cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
23
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
12
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
11

Industria / terciario
-

Outras
54

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

GRIXÓ

NÚMERO

04.03

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Dúas zonas claramente diferenciadas, na oeste predominio das casas tradicionais e na leste das vivendas modernas.
Zona leste. Oito casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións
ou ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que conforman
un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que permanece
case inalterado, unicamente aparecen dúas vivendas modernas situada á beira das tradicionais, polo que o este ámbito defínese como
núcleo rural histórico-tradicional.
Zona oeste. Nove vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas ao redor de tres casas tradicionais agrupadas, pero
formando un lugar de pouca entidade, e asentadas nos camiños que levan aos núcleos veciños e nunha zona de tamaño e características
adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Grixó ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
13.172,27

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
11.414,70

Superficie edificada
NHT (m2)
2.085,42

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
35.811,65

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
30.334,00

Superficie edificada NC
(m2)
3.002,40

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

65,77

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

59,39

Fotografía aérea de Grixó.

NÚCLEO

A IGREXA

NÚMERO

04.04

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.01, C-3.04
Situación
Parroquia no norte do Concello, núcleo no noroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación suroeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 55
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estrada EP-8203.
VÍAS DE
Estado: Acceso estreito e co asfalto antigo e con fendas por zonas. Vías interiores estreitas ou moi estreitas, co
COMUNICACIÓN
asfalto vello, deteriorado e con fochas por tramos. Aparecen tramos co asfalto nun estado pésimo.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada ao lado do rego produto da fragmentación das anteriores e
ESTRUTURA DE
de gran tamaño de propiedade veciñal. A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas
PARCELA
aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas,
etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado
ao redor do curral, sen embargo as que carecen del teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de tamaño medio ao que se accede principalmente dende o sur. Este acceso, ao chegar ao
lugar, divídese en varios secundarios, tres cara a esquerda e un á dereita, sobre os que se asentan as
Núcleo
vivendas configurando un asentamento con forma de “V”. A edificación e as construcións auxiliares,
MORFOLOXÍA
tradicional
algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e preto unhas das
VIARIO E
outras conformando un núcleo compacto e con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba e outra que ocupa parcelas valeiras na núcleo con vivendas e
recente
construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor aparecen alpendres, que poden compartir a cuberta coa vivenda, pozos e hórreos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar a reitoral e máis o hórreo e o alpendre que a acompañan polo seu moi bo estado de conservación.
A vivenda nova ten planta rectangular, baixo e un andar, cuberta a dúas augas con tella, perpiaño en fachada e
construída con sistemas construtivos actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres, algún con forno, e as palleiras son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre
CONSTRUCIÓNS na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra
AUXILIARES E
e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados
ESTADO DE
nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento e viguetas para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
25
Electricidade
si

Vivenda tradicional
23
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
2

Industria / terciario
-

Outras
72

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-CP401
Igrexa Parroquial de Santa Cruz
Pr-Ex

C-04-03
I-04-01
P-04-02

Cruceiro
Igrexa Parroquial de Santa Cruz
Casa Reitoral de Lamas

SUP: m2
2.309,86

NÚCLEO

A IGREXA

NÚMERO

04.04

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Vinte e tres casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, salvo unha situada cara o leste, xeralmente con terreos de labranza na
parte posterior, conformando co conxunto parroquial un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo
asentado ao longo de camiños que converxen nun punto e permanece case inalterado, unicamente aparecen dúas vivendas modernas
situadas á beira das tradicionais, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
31.905,86

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
24.693,50

Superficie edificada
NHT (m2)
5.053,40

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

73,67

Fotografía aérea de A Igrexa.

NÚCLEO

A PEROXA

NÚMERO

04.05

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no norte do Concello, núcleo no sureste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 5
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-8202 e coa EP-0501.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Estado: Accesos e vías interiores estreitos e co asfalto antigo. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación é baixa, coas construcións próximas aos camiños, en xeral, e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de pequeno tamaño formado por unhas sete vivendas organizadas ao pé dun camiño que se
Núcleo
vai adaptando á topografía para evitar as grandes pendentes. As vivendas e as construcións auxiliares,
MORFOLOXÍA
tradicional algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e relativamente
VIARIO E
separadas dando lugar a un núcleo disperso, pero con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
EDIFICACIÓN E
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
ESTADO DE
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
CONSERVACIÓN construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar unha das vivendas tradicionais situada máis cara o sur e que posúe unha capela extra muros.
As vivendas novas soen ter planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, son de pedra e madeira e
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande
TIPOLOXÍA
parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous tramos apoiados sobre
CONSTRUCIÓNS
cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella, colocados nos arredores da
AUXILIARES E
vivenda e nos que se substituíu a madeira por elementos prefabricados de formigón nalgún caso.
ESTADO DE
A destacar o pombal que hai no lugar.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
14
Electricidade
si

Vivenda tradicional
8
Auga
veciñal

Ref.
SLE-RE401
Ermida das Virtudes
Pr-Ex

E-04-02
I-04-02

Vivenda nova
6

Saneamento
si

Alumeado público
si

Denominación

Pombal
Ermida das Virtudes ou da Mercé

Industria / terciario
Recollida lixo
si

Outras
27
Acceso rodado
si
SUP: m2
146,08

NÚCLEO

A PEROXA

NÚMERO

04.05

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Oito casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños ou lixeiramente recuadas e separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na
parte posterior, e seis vivendas novas, algunhas de recente construción, situadas entre as casas tradicionais ou preto delas, conformando
todas elas un lugar pouco compacto, disperso e de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no
que non se pode delimitar un asentamento tradicional independente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
49.793,42

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
42.825,30

Superficie edificada NC
(m2)
3.851,22

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

53,96

Fotografía aérea de A Peroxa.

NÚCLEO

SILVOSO

NÚMERO

04.06

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 58
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estrada PO-226.
VÍAS DE
Estado: Acceso amplo, pero co asfalto deteriorado e con fochas por zonas. Con beiravías e pintada. Vías interiores
COMUNICACIÓN
estreitas con firme antigo.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación, aínda que variable, é moderada, coas construcións próximas aos camiños en
PARCELA
xeral, e con espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza,
hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis
pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as novas, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao pé da estrada PO-226 e formado por un lugar principal, dous
rueiros, un en fronte cara o leste, e outro cara o norte a pouca distancia, e o pazo e construcións
Núcleo
auxiliares máis ao sur. As vivendas e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche
MORFOLOXÍA
tradicional
de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños en xeral, e relativamente próximas unhas de outras
VIARIO E
conformando un núcleo con entidades compactas, pero en conxunto disperso.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas, en maior número ao pé da estrada.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
TIPOLOXÍA
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
EDIFICACIÓN E
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
ESTADO DE
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
CONSERVACIÓN
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
Destacar o pazo coa galería e as construcións tradicionais que posúe, incluíndo un cruceiro.
A vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella, perpiaño en fachada e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao
TIPOLOXÍA
lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na
CONSTRUCIÓNS cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e
AUXILIARES E
os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e colocados nos arredores da vivenda e cun estado de
ESTADO DE
conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
21
Electricidade
si

Vivenda tradicional
15
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.

P-04-01

Vivenda nova
6

Industria / terciario
1

Outras
51

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Pazo de A Toxeiriña

SUP: m2

NÚCLEO

SILVOSO

NÚMERO

04.06

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Doce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños ou lixeiramente recuadas, próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao
longo dun camiño e que permanece case inalterado, unicamente aparece unha vivenda moderna situada entre as tradicionais, polo que o
ámbito delimitado defínese como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo. Unha cara o norte que agrupa catro vivendas
modernas, algunhas de recente construción, e dúas casas de pedra tradicionais separadas do asentamento tradicional principal. E outra
zona cara o sur, que recolle unha vivenda moderna de recente construción e unha casa tradicional, o pazo da Toxeiriña. Estes
asentamentos en conxunto defínense como núcleo rural común.
O lugar de Silvoso ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
12.736,90

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
10.239,10

Superficie edificada
NHT (m2)
2.687,03

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
55.113,70

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
48.908,40

Superficie edificada NC
(m2)
3.647,10

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

94,47

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

44,74

Fotografía aérea de Silvoso.

NÚCLEO

O SOUTO

NÚMERO

04.07

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no sur da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 145
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estrada PO-226 e da rede terciaria que comunican con esta.
VÍAS DE
Estado: Acceso amplo, pero co asfalto deteriorado e con fochas por zonas. Con beiravías e pintada. Vías interiores
COMUNICACIÓN
con diferentes anchos, asfalto vello e zonas con fendas.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia
aparecen dous tipos: a de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das
ESTRUTURA DE
anteriores. A ocupación é moderada, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral,
e as que carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de tamaño mediano formado por dous pequenos asentamentos principais e por un cordón de
Núcleo
vivendas, separadas unhas das outras, que se apoian nun antigo camiño que os une. A edificación e as
tradicional construcións auxiliares, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse ao pé dos camiños e
MORFOLOXÍA
lixeiramente separadas entre si, formando un núcleo disperso e cos límites pouco claros.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas, de tal xeito que as construcións novas,
tanto para vivenda coma o para sector industrial ou terciario, xa superan ás tradicionais.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
TIPOLOXÍA
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
EDIFICACIÓN E
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
ESTADO DE
CONSERVACIÓN a cociña e a parte alta a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar varias vivendas que se conservan case inalteradas, coas características orixinais.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas, colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
56
Electricidade
si

Vivenda tradicional
29
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
27

Industria / terciario
3

Outras
141

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-DC401
EEI de Lamas
Pb-Ex
SLV-ZV403
Zona verde-Campo da festa de O Souto
Pb-Ex
C-04-01

Cruceiro do campo da festa

SUP: m2
1.302,14
1.688,47

NÚCLEO

O SOUTO

NÚMERO

04.07

PARROQUIA

LAMAS (SANTA CRUZ)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Oito casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños ou lixeiramente recuadas, e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza
na parte posterior, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo
asentado ao redor dun espazo central no que se manteñen as características orixinais do lugar, polo que se delimita un asentamento que
engloba estas vivendas e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas de diferentes tamaños que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas
tradicionais excluídas da delimitación anterior. Unha cara o norte do núcleo tradicional que agrupa tres vivendas modernas, algunhas de
recente construción, e outra zona cara o sur e o leste, que recolle vintedúas casas tradicionais espalladas por varias zonas e que non
forman núcleo independente e vinte e tres vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas entre as casas tradicionais e no
entorno da estrada PO-226. Estes asentamentos en conxunto teñen un tamaño e características adecuadas para absorber o futuro
crecemento do núcleo polo que se definen como núcleo rural común.
O lugar de Paraños ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
12.776,50

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
11.082,00

Superficie edificada
NHT (m2)
1.781,26

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
141.750,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
115.393,00

Superficie edificada NC
(m2)
18.082,10

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

57,86

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

94,02

Fotografía aérea de O Souto.

PARROQUIA: LAXE, SAN MARTIÑO

oa

oficina de arquitectura,

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial
Concello de Moraña

urbanismo y planificación

Nome da parroquia: Laxe (San Martiño)

Código: 05

Delimitación:
Situada no nordeste do concello, a parroquia de Laxe limita ao norte e ao leste co concello de Cuntis,
ao sur co concello de Campo Lameiro e coa parroquia de San Martiño de Gargantáns e ao oeste coa
parroquias de Santa Xusta de Moraña e Santa Cruz de Lamas.
Estrutura territorial
Parroquia de tamaño mediano e unha forma que se podería asimilar a un círculo.
En canto á topografía, case toda a parroquia está en pendente, as zonas sensiblemente horizontais
aparecen na parte central, e predomina a orientación oeste. A destacar os montes situados ao leste,
que limitan co concello de Campo Lameiro e que alcanzan cotas que superan os 350 metros. O
punto máis alto está no Papón, ao sueste, e chega aos 363 metros de cota máxima. A partires destes
montes, o terreo comeza a baixar progresivamente ata os 180 metros, que se alcanzan na zona
central, con pendentes fortes e moderadas na parte leste e máis suaves na oeste, e ata os 150 metros
no leito do río Umia.
O Rego da Laceira e río Umia son os cursos de auga máis relevantes de Laxe. O primeiro nace no
concello de Campo Lameiro e corre de sur a norte recibindo no seu camiño auga do Rego da
Cubela que baixa tamén dende o sur. O segundo recibe auga do Rego da Laceira e do río Sequeiros
e percorre todo o norte da parroquia facendo de límite co concello de Cuntis. O río Sequeiros
completa o límite entre concellos na parte leste.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de San Martiño de Laxe está composta por sete núcleos asentados no centro e oeste da
parroquia e comunicados principalmente pola estrada EP-8202. Esta vía, ampla e co firme aceptable,
recorre a parroquia oeste a leste cruzando varios núcleos. Desta estrada parten pequenos camiños,
estreitos e cun piso antigo en xeral, que comunican cos lugares máis afastados.
Se nos fixamos no tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais podemos facer varios
grupos. Lugares pequenos como é o caso dos núcleos de Conles, Querguizo ou Trambosríos, que
contan todos eles cun número de vivendas entre quince e vinte. De maior tamaño son os núcleos de
O Casal, Chaián, Fontenla e A Penagrande, que se poden considerar núcleo medianos.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto, e un segundo modelo de forma circular ou similar e que soe
posuír un elemento central, que pode ser un espazo ou simplemente un cruzamento, sendo as máis
das veces lugares compactos e cos límites claros. Exemplos do primeiro serían os lugares de A
Penagrande, Trambosríos e Querguizo, aínda que con variantes, e do segundo serían O Casal, Conles
e Fontenla, este último con particularidades. Un caso especial é o de Chaián, que posúe unha
configuración diferente, xa que conta cunha agrupación de vivendas compacta, unha parte máis
lineal e un rueiro a pouca distancia.

oa

oficina de arquitectura,

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial

urbanismo y planificación

Concello de Moraña

Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
As zonas da parroquia nas que se construíu un maior número de vivendas modernas aparecen no
entorno da estrada EP-8202, como entre os núcleos de Chaián e O Casal onde se construíron un total
de dezasete vivendas, ou no lugar de A Penagrande onde gran parte das doce vivendas de nova
construción realizadas están á beira da estrada. Aumentos importantes no número de vivendas tamén
se rexistran nos lugares de Chaián, onde cara o norte do asentamento tradicional se levantaron sete
vivendas, Querguizo, que sufriu un aumento de dez vivendas ao redor do núcleo tradicional, e xa de
menor relevancia, producíronse incrementos nos lugares de Conles e Trambosríos.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Construcións salientables desta parroquia son o conxunto da reitoral, as agrupacións de vivendas
formando medianiles e compartindo curral, unha vivenda de planta cadrada con pombal en Conles
e os muíños e cruceiros espallados pola parroquia.
As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

O CASAL

NÚMERO

05.01

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no nordeste do Concello, núcleo no oeste da parroquia.
Topografía Predominio de zonas horizontais ou pendentes suaves e a orientación norte.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 70
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas EP-8202 e da rede terciaria que comunican con ela.
VÍAS DE
Estado: Acceso de tamaño medio co asfalto vello e con fendas por tramos. Vías interiores estreitas con asfaltado
COMUNICACIÓN
antigo e moi deteriorado, con fochas por tramos e arranxos sucesivos. Con beiravías por tramos e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos:
de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran
ESTRUTURA DE
tamaño de propiedade veciñal. A ocupación é alta en xeral, coas construcións próximas aos camiños, e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral,
sen embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de mediano tamaño localizado preto da estrada EP-8202 e da que parte un camiño principal
con varios ramais, forma varias mazas na súa parte central, e serve de base para o asentamento das
Núcleo
vivendas. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e
MORFOLOXÍA
tradicional
portal, sitúanse á beira dos camiños e preto unhas de outras, configurando un lugar compacto e cos
VIARIO E
límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
A destacar a gran cantidade de vivendas que se conservan sen alteracións modernas.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e feita con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos
AUXILIARES E
apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella, colocados nos arredores da vivenda e,
ESTADO DE
moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
50
Electricidade
si

Vivenda tradicional
31
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.

C-05-01

Vivenda nova
19

Industria / terciario
1

Outras
119

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro e Peto das Ánimas

SUP: m2

NÚCLEO

O CASAL

NÚMERO

05.01

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Trinta e unha casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si chegando a formar medianiles, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, e que conforman un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño cun engrosamento en forma de mazás na súa parte central e que permanece case inalterado, unicamente aparecen tres vivendas
novas entre as tradicionais, polo que se delimita un asentamento que engloba as vinte e oito tradicionais e as dúas modernas e se define
como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as seis
vivendas modernas, algunhas de recente construción e situadas a pouca distancia do núcleo tradicional ou ao pé da estrada EP-8202, e as
dúas casas tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de O Casal ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
38.496,19

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
31.395,80

Superficie edificada
NHT (m2)
6.877,33

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
41.372,46

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
35.567,70

Superficie edificada NC
(m2)
2.468,09

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

78,86

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

41,63

Fotografía aérea de O Casal.

NÚCLEO

CHAIÁN

NÚMERO

05.02

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no nordeste do Concello, núcleo no oeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 89
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas EP-8202 e da rede terciaria que comunican coa esta.
VÍAS DE
Estado: Acceso de tamaño medio co asfalto vello e con fendas por tramos. Vías interiores estreitas con asfaltado en
COMUNICACIÓN
bo estado nuns tramos e moi deteriorado e con fochas noutros. Con beiravías por tramos e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos:
de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran
ESTRUTURA DE
tamaño de propiedade veciñal. A ocupación é baixa, coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con
PARCELA
espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As
parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor
do curral, sen embargo, as que carecen del e máis as de novas, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de mediano tamaño formado por dous asentamentos principais moi próximos, un deles moi
compacto formando varias mazás e outro cara o nordeste máis lineal, un rueiro cara o norte e dúas
Núcleo
vivendas illadas no sur. As edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche
MORFOLOXÍA
tradicional
de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e preto unhas das outras dando lugar a un núcleo
VIARIO E
bastante compacto e con límites recoñecibles.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas, principalmente na estrada EP-8202.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor poden aparecer alpendres, que poden compartir a cuberta coa vivenda, pozos e hórreos.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
EDIFICACIÓN E
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
CONSERVACIÓN tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono ou ruína.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con elementos exteriores como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e
ESTADO DE
colocados nos arredores da vivenda cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
50
Electricidade
si
Ref.
SLV-ZV502
Pb-Ex
SLV-ZV503
Pb-Ex
C-05-03

Vivenda tradicional
31
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
19

Industria / terciario
-

Outras
131

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación
Zona verde da fonte
Zona verde
Cruceiro

SUP: m2
1.940,45
338,28

NÚCLEO

CHAIÁN

NÚMERO

05.02

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Vinte e sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños ou lixeiramente recuadas, e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza
na parte posterior, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo
composto de dous asentamentos próximos, no que se manteñen as características orixinais do lugar, unicamente aparecen tres vivendas
novas entre as tradicionais, polo que se delimita un ámbito que as engloba e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas de diferentes tamaños que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas
tradicionais excluídas da delimitación anterior. Unha cara o norte do núcleo tradicional que agrupa seis vivendas modernas, algunhas de
recente construción, e tres casas tradicionais, e outra zona cara o sur e de maior tamaño, que recolle dúas casas tradicionais e dez
vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas a pouca distancia do núcleo tradicional ou ao pé da estrada EP-8202. Estes
asentamentos en conxunto teñen un tamaño e características adecuadas para absorber o futuro crecemento do núcleo polo que se definen
como núcleo rural común.
O lugar de Chaián ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
34.656,96

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
28.824,10

Superficie edificada
NHT (m2)
6.199,64

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
88.484,20

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
76.684,00

Superficie edificada NC
(m2)
6.106,67

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

77,43

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

47,78

Fotografía aérea de Chaián.

NÚCLEO

CONLES

NÚMERO

05.03

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04, C-3.05
Situación
Parroquia no nordeste do Concello, núcleo no suroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 44
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-8201.
VÍAS DE
Estado: Acceso amplo, pero con tramos estreitos, asfalto recente por zonas e con arranxos por outras. Vías
COMUNICACIÓN
interiores estreitas co asfalto antigo e con fendas por tramos.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación é media, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo,
as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño organizado ao redor de cinco camiños que lle dan acceso e lle serven de
Núcleo
soporte. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e
MORFOLOXÍA
tradicional portal, sitúanse ao pé dos camiños de acceso, entre eles ou ao lado de pequenos ramais que os unen,
VIARIO E
dando lugar a un asentamento relativamente compacto e cos límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Destacar a vivenda de planta cadrada co pombal por ser unha variante tipolóxica das vivendas tradicionais típicas.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono ou ruína.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar, algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e realizada con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos
AUXILIARES E
apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
31
Electricidade
si

Vivenda tradicional
25
Auga
veciñal

Ref.

C-05-02
E-05-02

Saneamento
si

Vivenda nova
6

Industria / terciario
-

Outras
71

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro
Pombal

SUP: m2

NÚCLEO

CONLES

NÚMERO

05.03

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Vinte e tres casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e catro
vivendas modernas situadas á beira das tradicionais, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que
segue a tipoloxía de núcleo asentado ao pé de varios camiños que dan acceso ao lugar e que permanece case inalterado, polo que se
define este asentamento como núcleo rural histórico-tradicional.
Dúas casas tradicionais situadas fóra da delimitación do núcleo tradicional e dúas vivendas modernas situadas ao pé das casas
tradicionais ou a pouca distancia, asentadas sobre o camiño que leva aos núcleos veciños e nunha zona de tamaño e características
adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Conles ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
40.919,50

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
33.648,00

Superficie edificada
NHT (m2)
4.787,57

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
17.817,18

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
15.957,20

Superficie edificada NC
(m2)
915,40

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

51,22

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

34,42

Fotografía aérea de Conles.

NÚCLEO

FONTENLA

NÚMERO

05.04

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.05
Situación
Parroquia no nordeste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 33
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estrada EP-8202.
VÍAS DE
Estado: Acceso de tamaño medio co asfalto vello e con fendas por tramos. Vías interiores estreitas co asfalto vello e
COMUNICACIÓN
deteriorado e con fochas por tramos. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación é media ou alta, coas construcións próximas aos camiños, e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de tamaño medio asentado ao pé da estrada EP-8202 e organizado ao redor dun camiño
principal que parte desta, á altura da igrexa, e vai baixando cara o norte tratando de evitar as grandes
pendentes. Deste camiño parten varios ramais de pouca lonxitude que completan a estructura viaria do
Núcleo
núcleo e que serven de soporte para as vivendas. Cara o leste da estrada EP-8202 e partindo desta,
tradicional
MORFOLOXÍA
varios camiños secundarios van dando acceso a outras cinco vivendas máis espalladas.
VIARIO E
A edificación e as construcións auxiliares, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse ao
EDIFICACIÓN
pé dos camiños e preto unhas doutras conformando un núcleo bastante compacto e con límites claros.
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras na núcleo con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor aparecen alpendres, que poden compartir a cuberta coa vivenda, pozos e hórreos.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
CONSERVACIÓN tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
As vivendas novas soen ter planta rectangular, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres, algún con forno, e as palleiras son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre
CONSTRUCIÓNS na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra
AUXILIARES E
e os costais de madeira, cuberta a dúas augas con tella, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre
ESTADO DE
o peche cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento e viguetas para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
30
Electricidade
si

Vivenda tradicional
25
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
5

Industria / terciario
-

Outras
65

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación.
SLE-CP501
Igrexa Parroquial de San Martiño
Pb-Ex

I-05-01

Igrexa Parroquial de San Martiño

SUP: m2
1.937,38

NÚCLEO

FONTENLA

NÚMERO

05.04

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Vinte e cinco casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, conformando todas
elas co conxunto parroquial un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño que se bifurca sucesivamente e que permanece case inalterado, unicamente aparecen tres vivendas novas entre as tradicionais,
polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
37.726,74

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
29.062,20

Superficie edificada
NHT (m2)
4.794,56

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

59,39

Fotografía aérea de Fontenla.

NÚCLEO

A PENAGRANDE

NÚMERO

05.05

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.05
Situación
Parroquia no nordeste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes moderadas ou fortes e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 78
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-8202.
VÍAS DE
Estado: Acceso de tamaño medio co asfalto vello e con fendas por tramos. Vías interiores estreitas co asfalto vello e
COMUNICACIÓN
deteriorado e con fochas por tramos. Con beiravías por tramos e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación é media ou alta, coas construcións próximas aos camiños, e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de tamaño medio asentado ao pé da estrada EP-8202 e dun camiño principal que parte desta,
á altura da reitoral, e vai subindo cara o sureste con fortes pendentes e do que parten varios ramais
Núcleo
cara o sur. O lugar complétase cun rueiro situado ao oeste. A edificación e as construcións auxiliares,
MORFOLOXÍA
tradicional
algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse ao pé dos camiños e relativamente
VIARIO E
separadas conformando un núcleo pouco compacto en xeral e con límites difusos.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
EDIFICACIÓN E
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
ESTADO DE
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
CONSERVACIÓN construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar o edificio da reitoral e os alpendres anexos e varias vivendas que permanecen case inalteradas.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a meirande
CONSTRUCIÓNS parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous tramos apoiados sobre
AUXILIARES E
cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella, colocados nos arredores da
ESTADO DE
vivenda e cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
32
Electricidade
si
Ref.
SXE-SA001
Pb-Ex
SLE-SC501
Pr-Ex
SLE-SC502
Pb-Ex
SLV-ZV501
Pb-Ex
C-05-04
P-05-01

Vivenda tradicional
20
Auga
veciñal

Vivenda nova
12

Saneamento
si

Alumeado público
si

Denominación
Centro de Día

Industria / terciario
Recollida lixo
si

Outras
118
Acceso rodado
si
SUP: m2
1.416,79

Local Social

264,64

Edificio sociocultural

989,91

Zona verde-Campo da festa
Cruceiro
Casa Reitoral de Laxe

1.667,69

NÚCLEO

A PENAGRANDE

NÚMERO

05.05

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Trece casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño principal do
que parten sucesivos ramais e que permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as doce
vivendas modernas, algunhas de recente construción e situadas a pouca distancia do núcleo tradicional ou ao pé da estrada EP-8202, e as
sete casas tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de A Penagrande ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
35.027,99

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
28.026,70

Superficie edificada
NHT (m2)
4.481,99

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
87.201,12

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
74.656,50

Superficie edificada NC
(m2)
4.767,93

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

57,57

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

38,32

Fotografía aérea de A Penagrande.

NÚCLEO

QUERGUIZO

NÚMERO

05.06

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.05
Situación
Parroquia no nordeste do Concello, núcleo no centro cara o sur da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 47
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-8201 e coa EP-8202.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos e con asfalto antigo. Vías interiores estreitas co asfalto vello e tramos moi deteriorados.
COMUNICACIÓN
Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación, aínda que variable, é moderada, coas construcións próximas aos camiños en
PARCELA
xeral, e con espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza,
hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis
pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as novas, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño formado por dúas agrupacións de vivendas, asentadas ao pé dun camiño
con forma de “U”, unha en cada punta, e por un rueiro situado entre estas e cara o sueste, comunicado
Núcleo
por un pequeno camiño que parte do principal.
MORFOLOXÍA
tradicional As vivendas e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal,
VIARIO E
sitúanse á beira dos camiños en xeral, e relativamente próximas unhas de outras conformando un
EDIFICACIÓN
núcleo con entidades compactas, pero en conxunto disperso.
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
EDIFICACIÓN E
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
ESTADO DE
CONSERVACIÓN construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono ou ruínas.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao
TIPOLOXÍA
lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na
CONSTRUCIÓNS cuberta, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra
AUXILIARES E
e madeira, soen ter dous ou tres tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira,
ESTADO DE
cuberta a dúas augas de tella e colocados nos arredores da vivenda e cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
28
Electricidade
si

Vivenda tradicional
18
Auga
veciñal

Ref.
SLE-SC503
Local social
Pr-Ex

C-05-05

Cruceiro

Saneamento
si

Vivenda nova
10

Industria / terciario
-

Outras
40

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
Si

Denominación

SUP: m2
433,96

NÚCLEO

QUERGUIZO

NÚMERO

05.06

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Quince casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e tres
vivendas modernas situadas entre as tradicionais e que conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a
tipoloxía de núcleo con dous pequenos asentamentos ao pé dun camiño, e no que se recoñece o esquema inicial tradicional, polo que se
define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as sete
vivendas modernas, algunhas de recente construción e situadas á beira das casas antigas ou preto delas nos camiños que levan aos
lugares veciños, e as tres casas tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e defínese este ámbito como
núcleo rural común.
O lugar de A Querguizo ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
18.867,66

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
15.327,20

Superficie edificada
NHT (m2)
2.475,84

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
34.606,33

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
30.551,40

Superficie edificada NC
(m2)
2.246,87

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

58,15

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

44,13

Fotografía aérea de Querguizo.

NÚCLEO

TRAMBOSRÍOS

NÚMERO

05.07

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.05
Situación
Parroquia no nordeste do Concello, núcleo no sur da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación norte.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 21
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-8201 e coa EP-8202.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos e con asfalto antigo. Vías interiores estreitas co asfalto vello e tramos moi deteriorados e
COMUNICACIÓN
con fochas importantes. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación, aínda que variable, é moderada, coas construcións próximas aos camiños en
PARCELA
xeral, e con espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza,
hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis
pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as novas, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño principal e dun ramal que parte deste para
Núcleo
formar unha mazá na parte norte. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas rodeadas con
MORFOLOXÍA
tradicional peche de pedra e portal, sitúanse ao pé dos camiños en pequenos grupos configurando un núcleo
VIARIO E
relativamente compacto e cos límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
EDIFICACIÓN E
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
ESTADO DE
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
CONSERVACIÓN
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
As vivendas novas soen ter planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas, colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
18
Electricidade
si

Vivenda tradicional
15
Auga
veciñal

Ref.

C-05-06

Saneamento
si

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
37

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
Si

Denominación

Cruceiro e fonte

SUP: m2

NÚCLEO

TRAMBOSRÍOS

NÚMERO

05.07

PARROQUIA

LAXE (SAN MARTIÑO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Catorce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e unha
vivenda moderna situada entre as casas tradicionais, conformando todas elas un lugar de pequeno tamaño, identificable e acoutable que
segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño con pequenos ramais e permanecendo case inalterado, polo que se define
como núcleo rural histórico-tradicional.
Dúas vivenda modernas, situadas preto das casas tradicionais e nun camiño que leva aos lugares veciños, e unha casa tradicional situada
fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, agrupadas nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do
núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Trambosríos ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
16.832,85

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
13.438,30

Superficie edificada
NHT (m2)
2.325,87

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
8.428,93

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
7.411,41

Superficie edificada NC
(m2)
818,57

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

62,31

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

66,27

Fotografía aérea de Trambosríos.

PARROQUIA: SAN LORENZO DE MORAÑA, SAN MARTIÑO

oa

oficina de arquitectura,

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial

urbanismo y planificación

Nome da parroquia: San Lourenzo de Moraña (San Martiño)

Concello de Moraña

Código: 06

Delimitación:
Situada no centro e cara o leste do concello, a parroquia de San Lourenzo de Moraña limita ao norte
coa parroquia de San Martiño de Gargantáns, ao leste co concello de Campo Lameiro, ao sur coas
parroquias de Santa María de Cosoirado e San Mamede de Amil e ao oeste coa parroquia de San
Pedro de Rebón.
Estrutura territorial
Esta parroquia ten un tamaño mediano e unha forma asimilable a un rectángulo cun anexo similar a
un rombo na esquina oeste e está orientada na dirección nordeste a suroeste.
En canto á topografía, hai dúas zonas ben diferenciadas, a metade leste con pendentes fortes ou
moderadas e a metade oeste na que predominan as zonas horizontais ou de suaves pendentes. Na
parte leste encontramos os montes de maior altitude, que limitan co concello de Campo Lameiro e
que alcanzan cotas que superan os 380 metros. O punto máis alto está no alto de A Chan e chega
aos 539 metros, aínda que xa no concello veciño. A partires destes montes, o terreo comeza a baixar
progresivamente ata os 175 metros, no oeste da parroquia, con pendentes máis suaves na parte baixa
e na alta.
O Río Cornide é o curso de auga máis importante da parroquia. Nace ao leste do lugar de As
Cerdeiras no concello veciño de Campo Lameiro e percorre a parte norte con dirección leste a oeste,
recibindo no seu traxecto auga do Rego da Buzaca, do Rego de Portopereiro e o do Rego da Bouza,
sempre dende o sur.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de San Lourenzo de Moraña está composta por catro núcleos comunicados
principalmente polas estradas PO-221 e EP-0018. A primeira, ampla e co asfalto en boas condicións,
atravesa a parroquia na parte oriental de norte a sur pasando ao lado do lugar de Soar e dando
acceso ao lugar de As Cerdeiras mediante un ramal bastante estreito e co asfalto antigo. A segunda,
ampla e co asfalto antigo e con arranxos sucesivos, cruza a parroquia na parte occidental de norte a
sur pasando ao lado do lugar de Sorrego e dando acceso ao lugar de Portopereiro a través dun
camiño estreito e co asfalto vello.
Se temos en conta o tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais, As Cerdeiras, Sorrego e
Portopereiro pódense considerar pequenos, pola contra, Soar ten un tamaño importante, sendo un dos
núcleo meirandes de todo o concello.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto como é o caso de Sorrego e Portopereiro, e un segundo
modelo de forma circular ou similar e que soe posuír un elemento central, que pode ser un espazo ou
simplemente un cruzamento, sendo as máis das veces lugares compactos e cos límites claros. O
núcleo de As Cerdeiras e o de Soar seguen este modelo, aínda que con matices.
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Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
As zonas da parroquia nas que se construíu un maior número de vivendas novas están situadas ao
redor do lugar de Soar, concretamente son dúas, unha cara o norte do núcleo tradicional e na que
aparecen doce vivendas novas e outra cara o sur na que se construíron seis máis. Outro ámbito
importante de crecemento na parroquia estaría situado no entorno dos núcleos de Sorrego e
Portopereiro. En Sorrego, cara o oeste do núcleo tradicional, construíronse catorce novas vivendas,
principalmente na estrada EP-0018, e cara o norte, un total de catro ao pé do camiño que leva ao
veciño lugar de Portopereiro. Neste último aparecen cinco vivendas novas construídas entre as casas
tradicionais.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos destacar os conxuntos da reitoral en Portopereiro e do Pazo
da Buzaca co muíño extra muros, a casa da torre de Sorrego ou os muíños de Soar.
As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

AS CERDEIRAS

NÚMERO

06.01

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.11
Situación
Parroquia no centro e cara o leste do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Predominio de zonas horizontais e pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 21
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-221.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo. Vías interiores estreitas con firme antigo, en tramos deteriorado con
COMUNICACIÓN
fochas e arranxos sucesivos. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de
tamaño medio e formas irregulares e as estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, ao redor do curral, sen embargo, as
que carecen del e máis as de nova construción teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño organizado ao redor dun camiño principal e dous secundarios e asentado
Núcleo
nun alto con zonas horizontais. Aparece unha vivenda afastada, á beira do límite do concello.
MORFOLOXÍA
tradicional A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal,
VIARIO E
sitúanse á beira dos camiños, bastante próximas entre si.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, na periferia, ocupa parcelas valeiras con
recente
vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos ou
TIPOLOXÍA
a vivenda.
EDIFICACIÓN E
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
ESTADO DE
CONSERVACIÓN máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
A destacar a vivenda situada fronte á fonte por ser unha variación do tipo habitual xa que presenta un ancho moito
maior chegando a ser case cadrada.
Hai unha vivenda nova que ten planta rectangular, baixo e un andar, cuberta a dúas augas con tella, fachadas de
perpiaño e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres, algún con forno, e as palleiras son de pedra e madeira e
a cuberta con tella, situadas ao lado da vivenda, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo
TIPOLOXÍA
reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen
CONSTRUCIÓNS
ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen rañuras, e os costais de
AUXILIARES E
madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da
ESTADO DE
vivenda e cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
11
Electricidade
si
Ref.
SLV-ZV603
Pb-Ex

C-06-02

Vivenda tradicional
10
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
1

Industria / terciario
-

Outras
40

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación
Zona verde As Cerdeiras

Cruceiro

SUP: m2
1.091,98

NÚCLEO

AS CERDEIRAS

NÚMERO

06.01

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que conforman un
lugar compacto, identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño,
permanecendo case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle unha vivenda
moderna, situada á beira das casas antigas, e a casa tradicional situada fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e defínese este
ámbito como núcleo rural común.
O lugar de As Cerdeiras ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
19.684,03

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
16.240,70

Superficie edificada
NHT (m2)
2.732,84

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
6.970,26

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
6.172,41

Superficie edificada NC
(m2)
706,71

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

60,58

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

68,70

Fotografía aérea de As Cerdeiras.

NÚCLEO

PORTOPEREIRO

NÚMERO

06.02

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no centro e cara o leste do Concello, núcleo no oeste da parroquia.
Topografía En xeral horizontal ou con pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 56
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN Estado: Accesos e vías interiores estreitas e con asfalto antigo e zonas con fochas.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de
tamaño medio e formas irregulares e a estreitas e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media ou baixa coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as
de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño e formado por varias agrupacións de
Núcleo
vivendas lixeiramente separadas unhas das outras e que ten como remate a igrexa co cemiterio e a
MORFOLOXÍA
tradicional casa reitoral. En xeral as vivendas e as construcións auxiliares sitúanse ao longo do camiño, algunhas
VIARIO E
rodeadas con peche de pedra e portal, conformando un núcleo alongado e con límites difusos.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao
redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
TIPOLOXÍA
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con pedra de
EDIFICACIÓN E
maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría
ESTADO DE
destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Ao redor sitúanse alpendres, hórreos e pozos.
CONSERVACIÓN
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados abandono.
A destacar a casa reitoral aínda que o abandono está provocando un rápido deterioro na cuberta.
As vivendas novas soen ser de planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles. Os
CONSTRUCIÓNS hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os
AUXILIARES E
costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
17
Electricidade
si

Vivenda tradicional
12
Auga
veciñal/municipal

Vivenda nova
5

Saneamento
si

Alumeado público
si

Ref.
Denominación
SLE-CP601
Igrexa Parroquial de San Lourenzo
Pr-Ex

C-06-01
C-06-04
I-06-01
P-06-01

Peto das Ánimas camiño da igrexa
Cruceiro
Igrexa Parroquial de San Lourenzo
Casa Reitoral de San Lourenzo

Industria / terciario
Recollida lixo
si

Outras
62
Acceso rodado
si
SUP: m2
2.239,29

NÚCLEO

PORTOPEREIRO

NÚMERO

06.02

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Doce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, gran parte delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, e cinco vivendas novas, algunhas de recente construción,
situadas ao pé dos camiños e nas parcelas valeiras entre as casas tradicionais, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable,
de pequeno tamaño e disperso, que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no que non se pode delimitar un
asentamento tradicional independente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
39.279,92

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
32.333,70

Superficie edificada NC
(m2)
4.850,69

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

90,01

Fotografía aérea de Portopereiro.

NÚCLEO

SOAR

NÚMERO

06.03

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07, C-3.10
Situación
Parroquia no centro e cara o leste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación sur.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 160
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria e a estrada PO-221.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo por un lado e ancho e con asfalto bo polo outro. Vías interiores estreitas
COMUNICACIÓN
con firme bo nalgunhas zonas e outras con asfalto vello deteriorado con fochas e arranxos sucesivos. Sen beiravías
e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, ao redor do curral, sen embargo, as
que carecen del e máis as de nova construción teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de gran tamaño organizado ao redor dun camiño principal e varios secundarios que se bifurcan
e cruzan formando un grupo de mazás no centro do lugar con moita edificación e que se vai
Núcleo
estendendo polos camiños cara a periferia.
MORFOLOXÍA
tradicional
A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal,
VIARIO E
sitúanse á beira dos camiños e bastante próximas entre si.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo tipo e máis frecuente, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenrolo máis vertical, de maior
TIPOLOXÍA
porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con
CONSERVACIÓN
portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, palleiras, hórreos e mesmo a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que moitas delas sufriron algún tipo de reforma ou
ampliación con materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas soen ser de planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Os alpendres, algún con forno, e as palleiras, son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da
TIPOLOXÍA
vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra
CONSTRUCIÓNS
e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira,
AUXILIARES E
cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral e cun estado de conservación variable.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
68
Electricidade
si

Vivenda tradicional
49
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.
SLE-SC601
Local social
Pr-Ex
SLV-ZV601
Zona verde-Campo da festa
Pr-Ex
P-06-04
C-06-05

Casa da Rúa
Peto das Ánimas

Vivenda nova
19

Industria / terciario
-

Outras
253

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
65,56
1.909,48

NÚCLEO

SOAR

NÚMERO

06.03

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Trinta e oito casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e
cinco vivendas modernas situadas entre as tradicionais, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que
segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño principal e varios ramais e no que se manteñen as características orixinais do
lugar, polo que se delimita un asentamento que engloba todas as vivendas e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas de diferentes tamaños que recollen os crecementos recentes do núcleo. Unha cara o norte que
agrupa nove vivendas modernas, algunhas de recente construción, e oito casas de pedra tradicionais separadas do asentamento principal.
E outra zona cara o sur que recolle cinco vivendas novas, algunhas de recente construción, e tres casas tradicionais situadas fóra da
delimitación do núcleo histórico-tradicional. Estes asentamentos en conxunto defínense como núcleo rural común.
O lugar de Soar ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
48.629,10

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
39.142,60

Superficie edificada
NHT (m2)
9.469,40

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
68.305,30

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
56.431,40

Superficie edificada NC
(m2)
6.626,09

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

87,09

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

70,45

Fotografía aérea de Soar.

NÚCLEO

SORREGO

NÚMERO

06.04

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no centro e cara o leste do Concello, núcleo no suroeste da parroquia.
Topografía En xeral horizontal ou con pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 71
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: EP-0018 e estradas da rede terciaria que comunican con ela.
VÍAS DE
Estado: Acceso principal moi ancho con asfalto deteriorado e arranxos sucesivos, tramos con beiravías e pintado
COMUNICACIÓN
case inapreciable. Vías interiores moi estreitas e con asfalto antigo e por zonas con fochas.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de
tamaño medio e formas irregulares e a estreitas e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media ou baixa coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as
de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de mediano tamaño asentado sobre un camiño e formado por un asentamento principal de
Núcleo
pequeno tamaño e varios rueiros cerca e caro o oeste. En xeral as vivendas e as construcións
tradicional auxiliares sitúanse ao longo do camiño, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, conformando
MORFOLOXÍA
un núcleo alongado e con límites difusos xa que se toca cos núcleos de Portopereiro e O Batán.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas. A extensión principal está ao pé da
estrada EP-0018, caro o oeste.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
TIPOLOXÍA
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
CONSERVACIÓN
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados abandono.
A destacar a vivenda tradicional que ten dous hórreos, pombal eira e posúe unha parte máis alta a modo de torre.
As vivendas novas soen ser de planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Hai algún caso con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a
AUXILIARES E
dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas
ESTADO DE
veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
38
Electricidade
si

Vivenda tradicional
19
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.
SLV-ZV602
Zona verde-Parque infantil
Pb-Ex
SLV-ZV604
Zona verde-Campo da festa
Pb-Ex
E-06-07
P-06-03

Pombal
Casa-Torre dos Soto

Vivenda nova
19

Industria / terciario
-

Outras
145

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
371,63
3.669,53

NÚCLEO

SORREGO

NÚMERO

06.04

PARROQUIA

MORAÑA (SAN LOURENZO)

CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA
Nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños, e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior,
conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao redor dun
camiño no que se manteñen as características orixinais do lugar, polo que se delimita un asentamento que engloba estas vivendas e se
define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas de diferentes tamaños que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas
tradicionais excluídas da delimitación anterior. Unha cara o norte do núcleo tradicional que agrupa catro vivendas modernas de recente
construción, e tres casas tradicionais. E outra zona de maior tamaño cara o sur e cara o oeste, que recolle sete casas tradicionais
espalladas por varias zonas e que non forman núcleo independente e quince vivendas modernas, algunhas de recente construción,
situadas entre as casas tradicionais e no entorno da estrada EP-0018. Estes asentamentos en conxunto teñen un tamaño e características
adecuadas para absorber o futuro crecemento do núcleo polo que se definen como núcleo rural común.
O lugar de Sorrego ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
12.180,12

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
10.143,00

Superficie edificada
NHT (m2)
1.608,72

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
151.534,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
125.380,00

Superficie edificada NC
(m2)
8.895,09

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

57,10

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

42,57

Fotografía aérea de Sorrego.

PARROQUIA: MORAÑA, SANTA XUSTA
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Concello de Moraña

urbanismo y planificación

Nome da parroquia: Moraña (Santa Xusta)

Código: 07

Delimitación:
Situada no centro e cara o norte do concello, a parroquia de Santa Xusta limita ao norte coas
parroquias de Santa Cruz de Lamas e de San Martiño de Laxe, ao leste e ao sur coa parroquia de San
Martiño de Gargantáns e ao oeste coa parroquia de San Salvador de Saiáns.
Estrutura territorial
Esta parroquia ten un tamaño mediano e unha forma alongada case rectangular orientada de norte a
sur e lixeiramente xirada cara o leste.
En canto á topografía, case toda a parroquia está en pendente, as zonas horizontais aparecen na
metade occidental, e predomina a orientación oeste. A destacar os montes situados ao leste, que
limitan coas parroquias de Laxe e Gargantáns, e que alcanzan cotas que superan os 280 metros. A
partires destes montes, o terreo comeza a baixar progresivamente cara o centro da parroquia,
chegando ós 150 metros, con pendentes moderadas na parte leste e máis suaves na parte central,
onde aparecen zonas horizontais. Xa na parte occidental atopamos de novo pendentes suaves ou
moderadas con orientación oeste.
O Rego de Grixó e o río Agra son os cursos de auga máis relevantes de Santa Xusta. O primeiro nace
na parroquia de Gargantáns, no límite co concello de Campo Lameiro, e corre de sur a norte
atravesando a parroquia pola parte central. O segundo nace no norte da parroquia de Gargantáns e
vai cara o norte, accedendo a Santa Xusta polo suroeste, percorrendo unha pequena distancia antes
de pasar a definir unha parte do límite oeste coa parroquia de San Salvador de Saiáns.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de San Mamede de Amil está composta por dez núcleos recoñecidos, espallados por
toda a parroquia e comunicados principalmente polas estradas PO-221 e EP-0018. A primeira, ampla
e co asfalto en boas condicións, pasa polo suroeste da parroquia de noroeste a sueste cruzando o
lugar de Alende e dando acceso aos lugares de As Teixugueiras, Longás, e A Bouza, mediante vías
estreitas e co asfalto antigo. A segunda, que nace da primeira ao carón da Vila de Santa Lucía,
percorre o norte da parroquia de oeste a leste e pasa polos lugares de As Pontellas, O Lameiro,
A Igrexa e Rial e dá acceso aos lugares de As Casiñas e A Laxe mediante ramais estreitos e co asfalto
antigo.
Se nos fixamos no tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais podemos dicir que son
maioría os lugares pequenos ou moi pequenos como é o caso dos núcleos de A Bouza, As Casiñas, O
Lameiro, A Laxe e Longás, sendo o máis pequeno o lugar de As Teixugueiras formado soamente por
seis vivendas tradicionais. De maior tamaño é o lugar de Rial no oeste da parroquia, pero son, As
Pontellas, A Igrexa e Alende, os núcleos meirandes podendo considerarse de tamaño mediano.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto, como son Alende, A Bouza, As Casiñas, A Laxe, O Lameiro,
Longás e As Teixugueiras, e un segundo modelo de forma circular ou similar e que soe posuír un
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Concello de Moraña

elemento central, que pode ser un espazo ou simplemente un cruzamento, sendo as máis das veces
lugares compactos e cos límites claros, como os lugares de As Pontellas e Rial, aínda que con
matices. Mención aparte merece o núcleo de A Igrexa que presenta un esquema diferente, lineal por
una lado, pero con dous rueiros cara o leste.
Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
As zonas da parroquia nas que se construíu un maior número de vivendas modernas aparecen ao
redor do lugar de Alende, o maior crecemento da parroquia e un dos maiores de todo o concello, no
que hai un total de trinta e catro vivendas, principalmente ao pé da estrada PO-221. Outras zonas con
importante desenrolo residencial estarían nos lugares de A Bouza, onde se construíron quince vivendas
novas no camiño que leva ao veciño lugar de As Pontellas, neste último lugar o número de vivendas
modernas incrementouse en quince, gran parte delas ao pé da estrada EP-8201, ou no lugar de As
Teixugueiras onde se levantaron cinco vivendas novas, e tamén nos lugares pouco compactos nos
que se ocuparon parcelas baleiras como en A Igrexa con oito vivendas novas ou en O Lameiro con
cinco.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
Entre os lugares de A Bouza e as Teixugueiras, ao pé da estrada PO-221, está instalado o polígono
industrial de Mirallos.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división das
anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos citar o conxunto da reitoral, os muíños e a casa da pontella
en O Lameiro, a agrupación de vivendas formando medianiles de As Casiñas, os muíños de A Bouza, a
carballeira e o camiño de pedra en A Igrexa e a casa con capela en Rial.
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As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

ALENDE

NÚMERO

07.01

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no sur da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves, pero fortes nalgún tramo, e a orientación leste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 117
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso en xeral, aínda que variable.
Tipo: Estrada PO-221 e da rede terciaria.
VÍAS DE
Estado: Acceso bo, ancho e co asfalto novo e con beiravías e pintado. Vías interiores estreitas con asfaltado moi
COMUNICACIÓN
antigo, con fochas e arranxos sucesivos en varios tramos.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos:
de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran
tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moi variable coas construcións próximas aos camiños en xeral, e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo,
as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de mediano tamaño asentado ao pé da estrada PO-221, da que parten dous camiño en sentido
Núcleo
oposto e que poderían ser un só camiño antigo sobre o que se trazou parte da nova estrada. A
tradicional edificación e as construcións auxiliares, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á
MORFOLOXÍA
beira dos camiños e preto unhas de outras, con excepcións, formando un núcleo tradicional alongado.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas. A extensión principal está ao longo da estrada PO-221,
aínda que medrou moito por toda a periferia ata ser meirande o novo ca o tradicional.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos ou a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Hai varias vivendas con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
TIPOLOXÍA
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados,
CONSTRUCIÓNS sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e
AUXILIARES E
madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella, colocados
ESTADO DE
nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
65
Electricidade
si

Vivenda tradicional
31
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.
SLE-SC702
Local social
Pr-Ex
SLV-ZV705
Zona verde Alende
Pr-EX

Vivenda nova
34

Industria / terciario
3

Outras
162

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
403,83
3.840,86

NÚCLEO

ALENDE

NÚMERO

07.01

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Trinta e catro casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, gran parte delas con recentes
modificacións ou ampliacións, situadas á beira dos camiños, e trinta e seis vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas
ao pé dos camiños, principalmente na estrada PO-221, e nas parcelas valeiras entre as casas tradicionais, formando en conxunto un lugar
identificable e acoutable de mediano tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño con varios ramais e no que
non se pode delimitar un asentamento tradicional independente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
147556,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
120750,00

Superficie edificada NC
(m2)
17489,70

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

86,91

Fotografía aérea de Alende.

NÚCLEO

A BOUZA

NÚMERO

07.02

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-33.04, C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 88
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-221.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos co asfalto antigo, salvo polo oeste, que ten un ancho maior e mellor firme. Vías estreitas
COMUNICACIÓN
co asfalto antigo e con fochas por tramos.
Parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de tamaño
medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo,
as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño que se bifurca formando unha “T”. Está
Núcleo
formado por varias agrupacións de poucas vivendas colocadas ao longo dos camiños. A edificación e
tradicional as construcións auxiliares, algunha delas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e
MORFOLOXÍA
relativamente separadas configurando un núcleo disperso, pero cos límites claros.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas. O crecemento principal produciuse no
camiño que leva ao núcleo de As Pontellas, de xeito que chegou a ter máis vivendas que o tradicional.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Destacar os muíños en bo estado de conservación que hai no lugar.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos
AUXILIARES E
apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS

Vivenda total
35

SERVIZOS
EXISTENTES

Electricidade
si

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

Ref.
SXE-DP003
Pb-Ex
SXE-DP002
Pb-Ex
SLE-SC701
Pb-Ex
SLV-ZV704
Pb-Ex

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda tradicional
20
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
16

Industria / terciario
-

Outras
125

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

Piscinas Municipais

4.055,04

Campo de fútbol

9.212,51

Local social

1.536,82

Zona verde A Bouza

5.922,39

NÚCLEO

A BOUZA

NÚMERO

07.02

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Dezaseis casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, entre elas dúas vivendas modernas, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a
tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño con un ramal e que permanece case inalterado, polo que o ámbito delimitado defínese
como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as catro casas
tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e as trece vivendas modernas, situadas á beira das casas antigas
e nos camiños que levan aos núcleos veciños, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de A Bouza ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
32651,87

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
28170,80

Superficie edificada
NHT (m2)
4014,16

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
55959,89

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
39186,60

Superficie edificada NC
(m2)
3976,98

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

51,30

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

60,89

Fotografía aérea de A Bouza.

NÚCLEO

AS CASIÑAS

NÚMERO

07.03

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C_3.04
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no noroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 34
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estrada PO-226 e da rede terciaria.
VÍAS DE
Estado: Accesos moi estreitos e con zonas en mal estado. Vías interiores estreitas con asfalto bastante antigo e con
COMUNICACIÓN
tramos en mal estado.
Parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de tamaño
medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas
por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen
embargo, as que carecen del e máis as de nova construcción teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao pé dun camiño en curva no que a edificación e as
Núcleo
construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos
MORFOLOXÍA
tradicional
camiños e preto unhas das outras, dando lugar a un asentamento compacto e ben delimitado.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
TIPOLOXÍA
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
EDIFICACIÓN E
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
ESTADO DE
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
CONSERVACIÓN
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
A destacar a serie de vivendas entre medianiles ao sur do lugar, a vivenda máis cara o norte e o seu hórreo.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como,
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e
AUXILIARES E
colocados nos arredores da vivenda cun estado de conservación bo en xeral.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
11
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
10
Auga
municipal

Saneamento
si

Vivenda nova
1

Industria / terciario
-

Outras
21

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

AS CASIÑAS

NÚMERO

07.03

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Dez casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si e formando medianiles, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, e que conforman un lugar compacto e de pequeno tamaño, identificable e acoutable que segue a tipoloxía de núcleo asentado
ao longo dun camiño, permanecendo case inalterado, unicamente aparece unha vivenda moderna entre as tradicionais, polo que se define
como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
9913,33

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
8067,80

Superficie edificada
NHT (m2)
1735,72

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

77,45

Fotografía aérea de As Casiñas.

NÚCLEO

A IGREXA

NÚMERO

07.04

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no nordeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 48
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas EP-8201 e da rede terciaria que comunican con ela.
VÍAS DE
Estado: Acceso ancho por tramos, pero asfalto antigo e con arranxos sucesivos. Vías interiores estreitas e co asfalto
COMUNICACIÓN
vello, deteriorado e con fochas por tramos.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada ao lado do rego produto da fragmentación das anteriores e
de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo, as
que carecen del teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de tamaño medio formado por un lugar principal, situado á beira da igrexa e ao longo do camiño
Núcleo
que leva ao núcleo de O Casal, e tres rueiros, dous cara o leste e un ao norte. A edificación e as
MORFOLOXÍA
tradicional construcións auxiliares, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños
VIARIO E
e lixeiramente separadas unhas das outras conformando un núcleo disperso e con límites difusos.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras con
recente
vivendas e construcións auxiliares novas, principalmente na periferia e ao pé dos camiños principais.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor aparecen alpendres, que poden compartir a cuberta coa vivenda, pozos e hórreos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar o souto que hai no medio do núcleo no que hai un palco, unha fonte e un lavadoiro, todo antigo.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres, algún con forno, e as palleiras son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre
CONSTRUCIÓNS na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra
AUXILIARES E
e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados
ESTADO DE
nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
28
Electricidade
si
Ref.
SLE-CP701
Pr-Ex
SXE-SC001
Pb-Ex
SLV-ZV702
Pb-Ex
I-07-01
P-07-02
P-07-03

Vivenda tradicional
20
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
8

Industria / terciario
-

Outras
67

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

Igrexa Parroquial de Santa Xusta

2.208,30

Centro de Interpretación do Patrimonio Cultural

4.225,15

Carballeira de Santa Xusta
Igrexa Parroquial de Santa Xusta
Escola A. Rodríguez Taboada ( Centro de Interpretación do Patrimonio
Cultural)
Casa en Rapeira

66.187,70

NÚCLEO

A IGREXA

NÚMERO

07.04

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, gran parte delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños, e oito vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas ao pé dos camiños, e nas
parcelas valeiras entre as casas tradicionais, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable de mediano tamaño que segue a
tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño con varios pequenos rueiros e no que non se pode delimitar un asentamento tradicional
independente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
83.807,50

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
62.288,00

Superficie edificada NC
(m2)
5848,80

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

56,34

Fotografía aérea de A Igrexa.

NÚCLEO

O LAMEIRO

NÚMERO

07.05

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no centro cara o norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 40
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas EP-8201 e da rede terciaria que comunican con esta.
VÍAS DE
Estado: Acceso amplo, pero con tramos estreitos, asfalto recente por zonas e con arranxos. Vías interiores estreitas
COMUNICACIÓN
con firme antigo e tramos bastante con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación, aínda que variable, é baixa, coas construcións próximas aos camiños e con
PARCELA
espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As
parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor
do curral, e as que carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño formado por un lugar principal asentado ao longo da estrada EP-8201 e
dos camiños que parten dela, e por dous rueiros lixeiramente separados, un na mesma estrada e cara
Núcleo
o oeste e o outro cara o sur no camiño que leva ao lugar de A Bouza. As vivendas e as construcións
MORFOLOXÍA
tradicional
auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e
VIARIO E
relativamente separadas unhas de outras conformando un núcleo pouco compacto.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
TIPOLOXÍA
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
EDIFICACIÓN E
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
ESTADO DE
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
CONSERVACIÓN
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar o conxunto da reitoral, os muíños e a casa da pontella.
A maioría das vivendas novas teñen planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao
TIPOLOXÍA
lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na
CONSTRUCIÓNS cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de
AUXILIARES E
pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral,
ESTADO DE
colocados nos arredores da vivenda e cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
20
Electricidade
si

Vivenda tradicional
16
Auga
municipal

Saneamento
si

Ref.

C-07-03
E-07-03
E-07-05
E-07-06
P-07-01
P-07-05

Vivenda nova
4

Industria / terciario
-

Outras
47

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro
Muíño
Muíño
Muíño
Casa Reitoral de Santa Xusta
Casa Pardiñeiro de Agrosende

SUP: m2

NÚCLEO

O LAMEIRO

NÚMERO

07.05

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que
permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo e as casas tradicionais situadas fóra da
delimitación de núcleo histórico-tradicional. Unha cara o norte que agrupa dúas vivendas modernas e tres casas de pedra tradicionais
separadas do asentamento tradicional principal. E outra zona cara o sur, que recolle dúas vivendas modernas de recente construción e
catro casas tradicionais. Estes asentamentos en conxunto defínense como núcleo rural común.
O lugar de O Lameiro ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
16.828,4

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
13.027,60

Superficie edificada
NHT (m2)
1.867,74

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
34.376,30

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
28.917,30

Superficie edificada NC
(m2)
2.314,88

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

51,61

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

48,03

Fotografía aérea de O Lameiro.

NÚCLEO

A LAXE

NÚMERO

07.06

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04, C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 17
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-8201.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos e co asfalto antigo. Vías interiores estreitas co asfalto antigo, deteriorado e zonas con
COMUNICACIÓN
fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia hai dous tipos: de tamaño
mediano e formas irregulares e estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras, xardíns, etc.
PARCELA
Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con
peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de tamaño pequeno formado por un lugar principal e un rueiro a certa distancia cara o norte.
Están organizados ao pé dun camiño que se vai adaptando á topografía para evitar as grandes
Núcleo
pendentes e que se bifurca no lugar principal. As vivendas e as construcións auxiliares, algunhas delas
MORFOLOXÍA
tradicional
rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e relativamente próximas, agás no
VIARIO E
rueiro, dando lugar a un núcleo con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba e outra que ocupa parcelas valeiras con vivendas e
recente
construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
EDIFICACIÓN E
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
ESTADO DE
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
CONSERVACIÓN
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
As vivendas novas teñen planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais e o seu entorno.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, son de pedra e madeira e
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande
TIPOLOXÍA
parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres tramos
CONSTRUCIÓNS
apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á
AUXILIARES E
cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e nos que se substituíu a madeira por
ESTADO DE
elementos prefabricados de formigón.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
14
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
12
Auga
municipal

Vivenda nova
2

Saneamento
si

Industria / terciario
-

Alumeado público
si

Denominación

Recollida lixo
si

Outras
27
Acceso rodado
si
SUP: m2

NÚCLEO

A LAXE

NÚMERO

07.06

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente preto unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior,
e que conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e
que permanece case inalterado, unicamente aparece unha vivenda moderna de recente construción ao pé das tradicionais, polo que se
define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona que recolle unha vivenda moderna e tres casas tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo
histórico-tradicional nun rueiro situado ao norte, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de A Laxe ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
18.038,60

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
15.173,00

Superficie edificada
NHT (m2)
2.208,21

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
6.954,25

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
5.979,77

Superficie edificada NC
(m2)
839,23

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

52,39

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

84,21

Fotografía aérea de A Laxe.

NÚCLEO

LONGÁS

NÚMERO

07.07

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no sueste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 20
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-221.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos co asfalto antigo. Vías interiores estreitas e con asfalto moi deteriorado e con fochas por
COMUNICACIÓN
zonas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia
aparecen varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das
ESTRUTURA DE
anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal. A ocupación é baixa, coas construcións próximas aos camiños e
PARCELA
con espazos intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc.
As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao
redor do curral, e as que carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño formado por dous asentamentos unidos por un antigo camiño e sobre o
Núcleo
que se apoian gran parte das vivendas da parte norte, mentres na parte sur se asentan sobre o camiño
MORFOLOXÍA
tradicional que leva ao lugar de Rial. A edificación e as construcións auxiliares, sitúanse á beira dos camiños e
VIARIO E
lixeiramente separadas entre si, formando un núcleo de límites claros, pero pouco compacto.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
TIPOLOXÍA
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
EDIFICACIÓN E
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
ESTADO DE
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
CONSERVACIÓN a cociña e a parte alta a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero predominan as de planta cadrada con anexos, baixo e un andar
con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e
construída con sistemas construtivos e materiais actuais. .
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso
AUXILIARES E
á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche
ESTADO DE
presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
14
Electricidade
si

Vivenda tradicional
11
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.

E-07-08

Vivenda nova
4

Industria / terciario
-

Outras
36

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Fonte e lavadoiro nun alpendre

SUP: m2

NÚCLEO

LONGÁS

NÚMERO

07.07

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Once casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, gran parte delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños, lixeiramente separadas entre si e organizadas nun núcleo principal e un rueiro, e tres vivendas
novas, algunha de recente construción, situadas ao pé dos camiños e nas parcelas valeiras entre as casas tradicionais, formando en
conxunto un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño cun rueiro
a pouca distancia e no que non se pode delimitar un asentamento tradicional independente con entidade suficiente, polo que se define
como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
39.229,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
32.400,40

Superficie edificada NC
(m2)
2.829,13

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

52,39

Fotografía aérea de Longás.

NÚCLEO

AS PONTELLAS

NÚMERO

07.08

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no oeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación norte.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 67
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas EP-8201 e da rede terciaria que comunican con esta.
VÍAS DE
Estado: Acceso amplo, pero con tramos estreitos, e asfalto recente por zonas e con arranxos. Vías interiores
COMUNICACIÓN
estreitas con firme antigo e tramos bastante con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, xardíns, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que
carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de mediano tamaño organizado en torno a un camiño principal, probablemente o antigo camiño
de Santa Lucía a O Lameiro, e a un secundario que vai cara A Bouza. A edificación e as construcións
Núcleo
auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e
tradicional
MORFOLOXÍA
relativamente próximas entre si formando pequenas agrupacións preto unhas das outras, configurando
VIARIO E
un núcleo con límites claros e bastante compacto.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas. A extensión principal apóiase na
estrada nova que vai ata Santa Lucía e está composta por unhas dez vivendas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente neste núcleo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento
TIPOLOXÍA
EDIFICACIÓN E
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
ESTADO DE
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
CONSERVACIÓN dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres,
palleiras, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, o resto están abandonadas ou en estado ruinoso.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas e materiais modernos.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, frontais de pedra e a cuberta a dúas augas con tella.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
38
Electricidade
si

Vivenda tradicional
24
Auga
municipal

Saneamento
si

Ref.
SLV-ZV701
Zona verde As Pontellas
Pb-Ex

C-07-04

Cruceiro

Vivenda nova
14

Industria / terciario
-

Outras
90

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
10.943,70

NÚCLEO

AS PONTELLAS

NÚMERO

07.08

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e tres casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e todas próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo de dous camiños que se
cruzan nun punto central e que permanece case inalterado, unicamente aparecen catro vivendas novas entre as tradicionais, polo que se
delimita un asentamento que engloba as vinte e dúas tradicionais e as catro modernas e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as dez
vivendas modernas, situadas entre o núcleo tradicional e núcleo urbano de Santa Lucía e ao pé da estrada EP-820, e a casa de pedra
tradicional situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de As Pontellas ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
28.348,55

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
23.662,50

Superficie edificada
NHT (m2)
5.003,34

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
48.264,69

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
39.644,60

Superficie edificada NC
(m2)
2.095,95

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

76,12

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

31,72

Fotografía aérea de As Pontellas.

NÚCLEO

RIAL

NÚMERO

07.09

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04, C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 46
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso no centro e claro na periferia.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-221 e coa EP-8201.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo e que comeza a fallar. Vías interiores estreitas co asfalto vello e zonas
COMUNICACIÓN
en mal estado con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia hai varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
ESTRUTURA DE
de propiedade veciñal. A ocupación é moderada aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con
PARCELA
espazos intermedios como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, xardíns, etc. As
parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor
do curral, e as que carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño principal con varios ramais de pouca
lonxitude. As vivendas sitúanse agrupadas na parte central do lugar, aparecendo varias vivendas ao
Núcleo
norte e ao sur máis separadas. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con
MORFOLOXÍA
tradicional
peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e relativamente próximas entre si configurando
VIARIO E
un núcleo cos límites claros e compacto canto máis preto do centro.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras na periferia con
recente
vivendas e construcións auxiliares novas, neste núcleo unha soa vivenda nova.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, de maior porte, dúas
TIPOLOXÍA
plantas e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas
EDIFICACIÓN E
e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
ESTADO DE
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
CONSERVACIÓN
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
Destacar a vivenda tradicional con capela á que se accede mediante unha pontella cuberta dende a propia vivenda.
A vivenda nova ten planta cadrada, baixo e un andar, cuberta a catro augas, balcón en fachada e construída con
materiais e sistemas construtivos modernos.
Os alpendres e as palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou
TIPOLOXÍA
lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos,
CONSTRUCIÓNS tamén de pedra e madeira, soen ter dous ou tres tramos apoiados sobre cepas, frontais de pedra e costais de
AUXILIARES E
madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e,
ESTADO DE
moitas veces, sobre o peche presentando un estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
21
Electricidade
si
Ref.

C-07-05
I-07-02
P-07-04

Vivenda tradicional
18
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
68

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro
Capela da Casa con Escudo de Rial
Casa con Escudo de Rial

SUP: m2

NÚCLEO

RIAL

NÚMERO

07.09

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Quince casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que conforman un
lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño e que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que permanece
case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Tres casas tradicionais situadas fóra da delimitación do núcleo tradicional e unha vivenda moderna situada preto das casas tradicionais,
asentadas sobre o camiño que leva aos núcleos veciños, a estrada EP-8202, e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o
crecemento do núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Rial ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
21.065,92

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
17.832,70

Superficie edificada
NHT (m2)
4.130,03

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
19.339,67

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
15.584,10

Superficie edificada NC
(m2)
889,60

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

83,38

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

34,25

Fotografía aérea de Rial.

NÚCLEO

AS TEIXUGUEIRAS

NÚMERO

07.10

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no suroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación sur.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 28
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-221.
VÍAS DE
Estado: Acceso estreito e co asfalto antigo. Vías interiores estreitas con firme antigo e tramos moi deteriorados e
COMUNICACIÓN
con fochas.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
ESTRUTURA DE
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
PARCELA
propiedade veciñal. A ocupación é baixa, coas construcións próximas aos camiños, en xeral, e con espazos
intermedios como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc.
Núcleo de pequeno tamaño formado por unhas seis vivendas e asentado ao longo dun camiño que se
Núcleo
bifurca en dúas ocasións creando accesos ás vivendas a diferentes cotas. A edificación e as
tradicional construcións auxiliares, algunha rodeada con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e
MORFOLOXÍA
relativamente separadas entre si configurando un núcleo cos límites claros, pero pouco compacto.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras na periferia do núcleo con vivendas e construcións auxiliares novas.
Ao norte deste lugar, ao pé da estrada PO-221, está establecido o polígono industrial de Mirallos.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao
redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
EDIFICACIÓN E
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
ESTADO DE
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
CONSERVACIÓN baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar a vivenda tradicional, os alpendres e o hórreo situados máis ao norte do lugar.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. O hórreo, tamén de pedra e madeira, ten tres tramos apoiados
CONSTRUCIÓNS
sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara por un
AUXILIARES E
lateral, colocado ao lado da vivenda e presentando un bo estado de conservación.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
11
Electricidade
si

Vivenda tradicional
6
Auga
municipal

Saneamento
si

Ref.
SLV_ZV703
Zona verde As Teixugueiras
Pr-Ex

Vivenda nova
5

Industria / terciario
-

Outras
24

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
11.244,36

NÚCLEO

AS TEIXUGUEIRAS

NÚMERO

07.10

PARROQUIA

MORAÑA (SANTA XUSTA)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Seis casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que
conforman un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que
permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Catro vivendas modernas, algunha de recente construción, situadas ao pé do asentamento tradicional ou preto deste, e nunha zona de
tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define este asentamento como núcleo rural común.
O lugar de As Teixugueiras ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
10.869,77

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
8.117,77

Superficie edificada
NHT (m2)
1.498,42

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
21.172,68

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
18.626,10

Superficie edificada NC
(m2)
1.341,35

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

66,45

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

43,21

Fotografía aérea de As Teixugueiras.

PARROQUIA: REBÓN, SAN PEDRO

oa
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial
Concello de Moraña

urbanismo y planificación

Nome da parroquia: Rebón (San Pedro)

Código: 08

Delimitación:
Situada no suroeste do concello, a parroquia de Rebón limita ao norte coas parroquias de San
Salvador de Saiáns e de San Martiño de Gargantáns, ao leste con San Lourenzo de Moraña e San
Mamede de Amil, ao sur co concello de Campo Lameiro e ao oeste e ao sur co concello de Barro.
Estrutura territorial
Esta é a parroquia de maior tamaño do concello e posúe unha forma alongada, asimilable a un
rectángulo, e está orientada de norte a sur.
En canto á topografía, case toda a parroquia está en pendente, con poucas zonas horizontais e
predominando a orientación leste ou norte. A destacar os montes situados ao sueste, que limitan co
concello de Barro e que alcanzan cotas que superan os 580 metros. O punto máis alto é o Acibal que
chega ata os 596 metros, e que ademais é o máis alto de todo o concello. A partires destes montes, o
terreo comeza a baixar progresivamente cara o leste e cara o norte ata acadar os 100 metros de
cota mínima no extremo noroeste da parroquia, con pendentes fortes e moderadas canto máis para
ao sueste.
O Río de Gundeiro, o Rego de Castañeira e o Rego de Rebón son os cursos de auga máis relevantes
da parroquia e ademais forman o límite con Amil. O primeiro nace no concello de Campo Lameiro,
nos montes do Acibal e corre de sur a norte ata desembocar no río Agra, recibindo no seu camiño
auga do Rego de Castañeira que baixa tamén dende o sur. Ambos serven de límite parroquial entre
Rebón e Amil. O terceiro nace cara o centro da parroquia de Rebón e baixa cara norte rematando o
seu camiño no río Gundeiro.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de San Mamede de Amil está composta por trece núcleos recoñecidos, asentados na
metade norte da parroquia e comunicados principalmente pola estrada EP-0503. Esta vía, estreita e
co firme antigo e con zonas en mal estado, parte da estrada PO-226 e recorre a metade norte da
parroquia cruzando varios núcleos como A Pasada, O pazo, O Vexildo, O Calvo e Rebón de Arriba.
Desta estrada parten pequenos camiños, estreitos e cun piso antigo en xeral, que comunican cos
lugares máis afastados.
Se nos fixamos no tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais podemos dicir que son
maioría os lugares pequenos ou moi pequenos como é o caso dos núcleos de O Batán, A Bouza, A
Fontaíña, As Laxes, A Pallota, A Pasada, O Pazo ou Rebón de Abaixo, sendo os máis pequenos os
lugares de O Vexildo e Redondonio, formados por dúas casas tradicionais. De maior tamaño son os
núcleos de O Calvo, Castro e Rebón de Arriba, que se poden considerar de tamaño medio.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto, e un segundo modelo de forma circular ou similar e que soe
posuír un elemento central, que pode ser un espazo ou simplemente un cruzamento, sendo as máis
das veces lugares compactos e cos límites claros. Exemplos do primeiro serían os lugares de A Bouza,

oa

oficina de arquitectura,

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
documento de aprobación inicial

urbanismo y planificación

Concello de Moraña

O Pazo, O Batán ou Rebón de Arriba, e do segundo serían A Pasada, Rebón de Abaixo, As Laxes, O
Calvo e Castro. Casos especiais son os lugares de O Vexildo e Redondonio por estaren formados por
dúas únicas vivendas tradicionais, no primeiro caso separadas e no segundo moi próximas. A Fontaíña
é outro lugar particular en canto a organización, xa que está formado por un asentamento principal e
dous rueiros, un ao leste e outro ao oeste.
Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
No lugar de Rebón de Arriba, entre os dous asentamentos tradicionais de maior tamaño, concéntrase
o maior aumento de vivendas de nova construción da parroquia, cun total de trece. Outros lugares
que sufriron un aumento importante no número de vivendas son o núcleo de O Pazo, no que se
levantaron dez vivendas modernas, principalmente ao pé da estrada EP-0503, ou nos lugares de A
Bouza e A Pasada, onde entre os dous suman cinco vivendas de recente construción. Xa de menor
entidade, rexistráronse aumentos no número de vivendas nos núcleos de A Fontaíña ou Castro.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos citar o conxunto da reitoral en Rebón de Abaixo, os muíños e
o camiño de pedra de As Laxes, o pazo e a capela de San Roque no lugar de O Pazo, o batán
transformando en muíño no lugar de O batán e os cruceiros e cruces espallados pola parroquia.
As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

O BATÁN

NÚMERO

08.01

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no sudoeste do Concello, núcleo no nordeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 15
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0018.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo. Vías interiores estreitas con asfaltado antigo. Sen beiravías e sen
COMUNICACIÓN
pintar.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos:
as de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, con eira ou curral, sen
embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño que se adapta á topografía evitando as
Núcleo
grandes pendentes. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de
MORFOLOXÍA
tradicional
pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras con vivendas e
recente
construcións auxiliares novas na periferia do núcleo.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
TIPOLOXÍA
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos ou
EDIFICACIÓN E
a vivenda.
ESTADO DE
CONSERVACIÓN Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
Aparece unha vivenda nova de tamaño importante sen rematar, de planta en “L”, cun andar e soto, cuberta a varias
augas con tella, soportais e terrazas en fachada, muros de formigón e pedra e sistemas construtivos modernos.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados,
TIPOLOXÍA
sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e
CONSTRUCIÓNS madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella,
AUXILIARES E
colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable dende bo
ESTADO DE
ata ruinoso.
CONSERVACIÓN Destacar o batán que dá nome ao lugar, reconvertido en muíño, e a cruz que aparece ao pé da estrada
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
9
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
9
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
-

Industria / terciario
-

Outras
25

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

O BATÁN

NÚMERO

08.01

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, conformando un lugar identificable e acoutable de tamaño pequeno que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño e permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
14.611,22

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
11.988,20

Superficie edificada
NHT (m2)
1.698,53

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

51,01

Fotografía aérea de O Batán.

NÚCLEO

A BOUZA

NÚMERO

08.02

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.09
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no noroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 18
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503 e coa PO-226.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Estado: Acceso estreito con asfalto antigo. Vías interiores estreitas con asfalto vello. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada ao lado do rego produto da fragmentación das anteriores e
de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación no núcleo é media ou baixa coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as
de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño formado por cinco vivendas bastante preto unhas das outras, asentado á
Núcleo
beira dun camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes. A edificación e as
MORFOLOXÍA
tradicional construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos
VIARIO E
camiños e próximas entre si, conformando un núcleo bastante compacto e con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que consiste na ocupación de parcelas entre
recente
vivendas tradicionais cunha vivenda e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres, hórreos, pozos e palleiras. Unha das vivendas pódese considerar deste tipo.
TIPOLOXÍA
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
EDIFICACIÓN E
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
ESTADO DE
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
CONSERVACIÓN a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda. As outras vivendas pertencen a este tipo.
Todas as vivendas tradicionais están en uso, aínda que algunhas sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos.
A vivenda nova ten de planta rectangular, baixo e un andar, cuberta a dúas augas con lousa e construída con
sistemas construtivos e materiais actuais. Ten un tamaño excesivo e non respecta as vivendas tradicionais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos teñen a cámara de madeira apoiada sobre pés de
AUXILIARES E
pedra, cuberta a dúas augas con tella e acceso á cámara por un lateral, están colocados nos arredores da vivenda e
ESTADO DE
cun estado de conservación bastante bo.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
6
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
5
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
1

Industria / terciario
-

Outras
22

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

A BOUZA

NÚMERO

08.02

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Cinco casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, e unha vivenda nova situada entre as tradicionais, formando
en conxunto un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no
que non se pode delimitar un asentamento tradicional independente de entidade, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
19.332,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
16.149,30

Superficie edificada NC
(m2)
1.481,09

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

55,03

Fotografía aérea de A Bouza.

NÚCLEO

O CALVO

NÚMERO

08.03

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación sueste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 65
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estrada EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado antigo. Vías interiores moi estreitas asfaltadas e nun estado deficiente en
COMUNICACIÓN
xeral e moi malo con fochas por zonas. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é alta, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, con eira ou curral, sen
embargo, as que carecen del teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de tamaño medio asentado á beira dun camiño principal do que parten varias vías secundarias
,chegando a formar mazás na parte centra,l e que se adapta á topografía evitando as grandes
Núcleo
pendentes. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e
MORFOLOXÍA
tradicional
portal, sitúanse á beira dos camiños e próximas entre si creando incluso medianiles, conformando un
VIARIO E
núcleo compacto e con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras con vivendas e
recente
construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, normalmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
TIPOLOXÍA
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É
habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e
EDIFICACIÓN E
mesmo a propia vivenda.
ESTADO DE
CONSERVACIÓN Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar a cantidade de vivendas e alpendres tradicionais de gran tamaño que hai no lugar, o que fai pensar no
poder económico que tivo a xente que aquí viviu.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
TIPOLOXÍA
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a
CONSTRUCIÓNS
dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas
AUXILIARES E
veces, sobre o peche cun estado de conservación variable.
ESTADO DE
A destacar o pombal de pedra que hai ao norte do lugar.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
26
Electricidade
si

Vivenda tradicional
23
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.
SLE-SC802
Edificio sociocultural
Pb-Ex

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
102

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
1.338,15

NÚCLEO

O CALVO

NÚMERO

08.03

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e tres casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, formando un lugar
identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño con varios ramais e que
permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
45.699,89

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
39.796,60

Superficie edificada
NHT (m2)
6.672,05

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

60,36

Fotografía aérea de O Calvo.

NÚCLEO

CASTRO

NÚMERO

08.04

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no nordeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e orientación leste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 64
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo. Vías interiores moi estreitas con firme antigo, en tramos moi
COMUNICACIÓN
deteriorado con fochas e arranxos sucesivos. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, ao redor do curral, sen embargo, as
que carecen del e máis as de nova construción teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de tamaño medio formado por dúas agrupacións de vivendas, separadas unicamente por unha
franxa estreita de leiras valeiras, e asentado sobre un camiño principal do que parten varias vías
Núcleo
secundarias adaptándose á topografía evitando as grandes pendentes. A edificación e as construcións
MORFOLOXÍA
tradicional
auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e
VIARIO E
próximas entre si creando incluso medianiles, conformando un núcleo compacto e con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
CONSERVACIÓN tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Entre as vivendas novas predominan as de planta rectangular, baixo e un andar con algún elemento exterior como
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída con sistemas e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres, algún con forno, e as palleiras son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre
CONSTRUCIÓNS na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais
AUXILIARES E
de pedra, habitualmente con rañuras, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara
ESTADO DE
normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
31
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
29
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
2

Industria / terciario
-

Outras
147

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

CASTRO

NÚMERO

08.04

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, conformando todas
elas un lugar identificable e acoutable de mediano tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño principal e
varios secundarios e que permanece case inalterado, polo que o ámbito delimitado defínese como núcleo rural histórico-tradicional.
Dúas vivendas modernas situadas ao pé das casas tradicionais ou a pouca distancia e asentadas sobre os camiños que levan aos núcleos
veciños e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define este ámbito como núcleo
rural común.
O lugar de Castro ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
49.523,39

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
41.490,40

Superficie edificada
NHT (m2)
7.980,58

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
6.307,23

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
5.396,71

Superficie edificada NC
(m2)
348,09

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

69,25

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

38,70

Fotografía aérea de O Castro.

NÚCLEO

A FONTAÍÑA

NÚMERO

08.05

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.09, C-3.10
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominan as pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 20
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503 e coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo. Vías interiores estreitas con asfalto vello por zonas. Sen beiravías e
COMUNICACIÓN
sen pintar.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen varios
tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran
tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte
PARCELA
posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de
pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, ao redor da eira ou curral, e as que carecen del e máis as de
nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño formado por un lugar principal e dous rueiros un a cada lado, unidos por un
Núcleo
camiño que se adapta á topografía buscando as zonas horizontais. A edificación e as construcións
MORFOLOXÍA
tradicional auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños,
VIARIO E
bastante próximas entre si.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
EDIFICACIÓN E
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
CONSERVACIÓN tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Entre as vivendas novas predominan as de planta case cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída con sistemas e materiais actuais
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou un pouco separados, sufrindo
TIPOLOXÍA
reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen
CONSTRUCIÓNS
ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella, colocados nos
AUXILIARES E
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable dende bo ata ruinoso.
ESTADO DE
Destacar un hórreo no que os paramentos laterais están formados por grandes bloques de pedra labrada.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
11
Electricidade
si
Ref.

E-08-12

Vivenda tradicional
8
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
39

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Camiño de pedra entre A Fontaiña e os muíños das Laxes

SUP: m2

NÚCLEO

A FONTAÍÑA

NÚMERO

08.05

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Oito casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños ou lixeiramente recuadas, e tres vivendas novas situadas entre as tradicionais, formando en
conxunto un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo principal e dous rueiros a pouca distancia
e no que non se pode delimitar un asentamento tradicional independente de entidade, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
32.576,24

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
27.103,30

Superficie edificada NC
(m2)
2.522,73

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

55,85

Fotografía aérea de A Fontaíña.

NÚCLEO

AS LAXES

NÚMERO

08.06

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07, C-3.09, C-3.10
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación sur.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 9
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503 e coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo por un lado e moi deteriorado con fochas importantes por outro. Camiño
COMUNICACIÓN
interior estreito con firme antigo, en tramos bastante deteriorado. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos:
ESTRUTURA DE
de tamaño medio e formas irregulares e de gran tamaño de propiedade veciñal.
PARCELA
A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte
posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc.
Núcleo de pequeno tamaño formado por catro vivendas tradicionais asentado ao longo dun camiño que
Núcleo
se adapta á topografía evitando as grandes pendentes. Vivendas e construcións auxiliares sitúanse á
MORFOLOXÍA
tradicional beira dos camiños e preto unhas das outras conformando un núcleo bastante compacto. O núcleo está
VIARIO E
rodeado por un peche veciñal.
EDIFICACIÓN
Non hai vivendas de nova construción, só se observan ampliacións das tradicionais de xeito que, ao
Núcleo
lado ou directamente enriba destas, se constrúese unha parte nova.
recente
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
TIPOLOXÍA
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
EDIFICACIÓN E
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
ESTADO DE
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
CONSERVACIÓN
a cociña e a parte alta a vivenda. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos,
pozos e palleiras.
Tres das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos, principalmente na cuberta, a cuarta emprégase como alpendre.
Non hai vivendas de nova construción.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, son de pedra e madeira e
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande
parte deles e case sempre na cuberta. Hai dous hórreos, un de pedra e madeira, con tres tramos apoiados sobre
TIPOLOXÍA
cepas, cos frontais de pedra sen ocos e os costais de elementos prefabricados modernos, cuberta a dúas augas de
CONSTRUCIÓNS tella e acceso á cámara por un lateral. O Outro está apoiado sobre pés de pedra coa cámara de madeira e cuberta a
AUXILIARES E
dúas augas con tella. Ámbolos dous presenta nun estado de conservación aceptable.
ESTADO DE
A destacar o pombal de pedra que hai ao lado do portal que dá acceso ao lugar e o conxunto de muíños do rego de
CONSERVACIÓN Xundeiro.
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
4
Electricidade
si

Vivenda tradicional
4
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.

E-08-01
E-08-09

Vivenda nova
-

Industria / terciario
-

Outras
13

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Muíños de As Laxes
Pombal

SUP: m2

NÚCLEO

AS LAXES

NÚMERO

08.06

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Catro casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e preto unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, conformando
un lugar identificable e acoutable de tamaño pequeno e compacto que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e
permanece case inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
6.933,74

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
6.183,20

Superficie edificada
NHT (m2)
1.080,27

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

62,90

Fotografía aérea de As Laxes.

NÚCLEO

A PALLOTA

NÚMERO

08.07

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no nordeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación noroeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 15
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503 e coa EP-0018.
VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Estado: Accesos e vías interiores estreitos con asfaltado antigo. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
ESTRUTURA DE
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
PARCELA
de propiedade veciñal.
A ocupación no núcleo é media coas construcións cara o medio das leiras.
Núcleo de pequeno tamaño formado por dúas vivendas agrupadas que se asenta á beira dun camiño.
Núcleo
tradicional As vivendas e parte dos alpendres están separadas dos camiños, cara o interior das leiras.
MORFOLOXÍA
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
EDIFICACIÓN
parte nova ao lado ou directamente enriba, e a que ocupa parcelas valeiras entre as vivendas
recente
tradicionais para construír unha vivenda nova.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
TIPOLOXÍA
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Ao redor sitúanse
EDIFICACIÓN E
alpendres, hórreos, pozos e palleiras.
ESTADO DE
As vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais máis
CONSERVACIÓN
modernos.
A vivenda nova ten planta rectangular, baixo e un andar con escaleira no exterior, cuberta a catro augas con tella e
construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
TIPOLOXÍA
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados,
CONSTRUCIÓNS sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e
AUXILIARES E
madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e a cuberta a dúas augas de tella.
ESTADO DE
Están colocados nos arredores da vivenda.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
3
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
2
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
1

Industria / terciario
-

Outras
16

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

A PALLOTA

NÚMERO

08.07

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Dúas casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, situadas preto dos camiños e lixeiramente
separadas entre si, e unha vivenda nova á beira das casas tradicionais, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable de
pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no que non se pode delimitar un asentamento
tradicional independente de entidade, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
7.617,90

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
6.389,38

Superficie edificada NC
(m2)
800,54

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

75,18

Fotografía aérea de A Pallota.

NÚCLEO

A PASADA

NÚMERO

08.08

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.09
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no noroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación noroeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 30
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503 e coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Acceso estreito con asfalto antigo polo oeste e de tamaño medio e asfalto novo polo leste. Vías interiores
COMUNICACIÓN
estreitas con asfalto vello. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño
de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación no núcleo é bastante baixa coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as
de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso. Na periferia a ocupación é menor.
Núcleo de pequeno tamaño formado por catro vivendas, tres delas agrupadas e a outra pouca
Núcleo
distancia. A edificación e as construcións auxiliares, algunha delas rodeada con peche de pedra e
MORFOLOXÍA
tradicional
portal, sitúanse á beira dos camiños.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e a que ocupa parcelas valeiras entre os lugares de A
recente
Pasada e A Bouza con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres, hórreos, pozos e palleiras. Unha das vivendas pódese considerar deste tipo.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
TIPOLOXÍA
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
EDIFICACIÓN E
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
ESTADO DE
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda. As outras tres vivendas pertencen a este tipo.
CONSERVACIÓN
Todas as vivendas tradicionais están en uso, aínda que algunhas sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos.
Cabe destacar os muíños tradicionais que hai non núcleo, varios deles en ruínas, parte dun camiño tradicional de
pedra cunha pontella que salva o río, tamén de pedra, e un cruceiro.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero predominan as de planta case cadrada, baixo e un andar con
algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída
con sistemas construtivos e materiais actuais. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS
meirande parte deles e case sempre na cuberta. O hórreo, tamén de pedra e madeira ten varios tramos apoiados
AUXILIARES E
sobre cepas, os frontais de pedra e a cuberta a dúas augas de tella e está colocado ao lado da vivenda.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
8
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
4
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
4

Industria / terciario
-

Outras
18

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

A PASADA

NÚMERO

08.08

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Catro casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e que conforman un
lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño, permanecendo case
inalterado, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Catro vivendas modernas, algunha de recente construción, situadas preto das casas tradicionais e asentadas ao pé dos camiños que levan
aos núcleos veciños e nunha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo, polo que se define este ámbito
como núcleo rural común.
O lugar de A Pasada ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
8.409,89

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
6.810,59

Superficie edificada
NHT (m2)
1.076,36

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
9.001,24

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
7.600,40

Superficie edificada NC
(m2)
802,06

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

56,90

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

63,32

Fotografía aérea de A Pasada.

NÚCLEO

O PAZO

NÚMERO

08.09

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.09, C-3.10
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Pendentes suaves ou moderadas, predominando a orientación norte.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 60
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso no núcleo principal e claro na periferia.
Tipo: Estrada EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Acceso estreito con asfaltado antigo. Vías interiores moi estreitas con asfalto deteriorado e zonas con
COMUNICACIÓN
fochas. Hai tramos sen asfaltar. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos:
de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e as de gran
tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación no núcleo é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras.
PARCELA
Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con
peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, ao redor da eira ou curral, e as que carecen del e máis
as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso. Na periferia baixa moito a ocupación.
O lugar está formado por dúas entidades ben diferenciadas, por un lado o lugar principal, ao pé dun
Núcleo
camiño coa edificación e as construcións auxiliares á beira dos camiños e relativamente próximas entre
tradicional si, formando un núcleo bastante compacto e con límites claros, pero con tres vivendas separadas e
MORFOLOXÍA
situadas no camiño á igrexa, e por outro a capela e o pazo de San Roque ao leste do lugar.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e a que, xa sexa no núcleo ou na periferia, nas estradas
recente
que van ao pazo, á igrexa ou cara o lugar de A Pasada, ocupa parcelas valeiras con vivendas e
construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
TIPOLOXÍA
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
CONSERVACIÓN baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar o pazo de San Roque e a capela e constatar que a falta de uso estalle a provocar importantes danos.
As vivendas novas soen ter planta rectangular, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, frontais de pedra e habitualmente sen ocos e a cuberta a dúas augas con tella.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
30
Electricidade
si

Vivenda tradicional
20
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.
SLE-RE801
Capela de San Roque
Pr-Ex

I-08-02
P-08-01

Capela do Pazo de San Roque
Pazo de San Roque

Vivenda nova
10

Industria / terciario
-

Outras
80

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
593,31

NÚCLEO

O PAZO

NÚMERO

08.09

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Dezaseis casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños, e relativamente separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo composto de
dous asentamentos próximos, o meirande formado por catorce casas tradicionais e o máis pequeno e cara o nordés formado polo pazo e a
capela de San Roque, nos que se manteñen as características orixinais do lugar, unicamente aparecen dúas vivendas novas entre as
tradicionais, polo que se delimita un ámbito que as engloba e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas de diferentes tamaños que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas
tradicionais excluídas da delimitación anterior. Unha cara o norte do núcleo tradicional principal que agrupa dúas vivendas modernas e tres
casas tradicionais, e outra zona cara o sur que recolle seis vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas a pouca
distancia do núcleo tradicional ou ao pé da estrada EP-0503. Estes asentamentos en conxunto teñen un tamaño e características
adecuadas para absorber o futuro crecemento do núcleo polo que se definen como núcleo rural común.
O lugar de O Pazo ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
19.018,62

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
15.656,80

Superficie edificada
NHT (m2)
3.541,46

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
26.522,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
22.848,40

Superficie edificada NC
(m2)
3.374,91

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

81,43

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

88,63

Fotografía aérea de O Pazo.

NÚCLEO

REBÓN DE ABAIXO_SAN PEDRO NÚMERO

08.10

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no centro e cara o norte do Concello, núcleo no sur da parroquia.
Topografía Practicamente horizontal ou pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 30
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado antigo. Vías interiores estreitas e asfalto vello con zonas que comeza a fallar.
COMUNICACIÓN
Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de
tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é bastante alta coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte
PARCELA
posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de
pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as de nova
construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño asentado á beira dun camiño principal e un ramal e que remata nunha praza
Núcleo
onde están a igrexa e a reitoral. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas rodeadas con peche
MORFOLOXÍA
tradicional de pedra e portal, sitúanse ao pé dos camiños e próximas entre si conformando un núcleo compacto e
VIARIO E
con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba e outra que ocupa parcelas valeiras entre as vivendas antigas
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao
redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
TIPOLOXÍA
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra
CONSERVACIÓN
con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar a reitoral e unha das vivendas tradicionais que ten a fachada suroeste cuberta con cunchas de vieira.
As vivendas novas teñen planta rectangular, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns ou
escaleiras, cuberta a catro ou dúas augas con tella ou lousa e construída con sistemas e materiais modernos.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra e
madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos
CONSTRUCIÓNS
apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas
AUXILIARES E
de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o
ESTADO DE
peche presentando un bo estado de conservación en xeral. Hai algún hórreo coa cámara de madeira.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos
como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS E
ESPAZOS LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
11
Electricidade
si

Vivenda tradicional
9
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
2

Industria / terciario
-

Outras
43

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-CP801
Igrexa Parroquial de San Pedro
Pr-Ex

C-08-01
I-08-01
P-08-02

Cruceiro da Igrexa Parroquial
Igrexa Parroquial de San Pedro
Casa Reitoral de Rebón

SUP: m2
4.292,79

NÚCLEO

REBÓN DE ABAIXO

NÚMERO

08.10

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Nove casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, conformando todas
elas co conxunto parroquial un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño principal e un ramal, e que permanece case inalterado, unicamente aparecen dúas vivendas modernas entre as tradicionais, polo
que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
26.291,05

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
17.591,30

Superficie edificada
NHT (m2)
2.945,04

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

60,27

Fotografía aérea de Rebón de Abaixo.

NÚCLEO

REBÓN DE ARRIBA

NÚMERO

08.11

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10, C-3.13
Situación
Parroquia no sudoeste do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación leste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 70
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso.
Tipo: Estrada EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado antigo. Vías interiores estreitas e con asfalto, en xeral, aceptable, pero en
COMUNICACIÓN
zonas deteriorado. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos:
de tamaño medio e formas irregulares, a pequena estreita e alongada e a de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na parte
PARCELA
posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con peche de
pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado, ao redor da eira ou curral, e as que carecen del e máis as de
nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de tamaño medio formado por varios rueiros e un lugar principal, asentados todos eles ao longo
Núcleo
dun camiño que os une.
MORFOLOXÍA
tradicional A edificación e as construcións auxiliares, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á
VIARIO E
beira dos camiños e próximas entre si, formando un núcleo disperso, pero con agrupacións compactas.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo e máis frecuente neste núcleo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento
TIPOLOXÍA
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
EDIFICACIÓN E
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
ESTADO DE
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
CONSERVACIÓN
Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares e mesmo a vivenda.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A destacar varias vivendas tradicionais restauradas e as dúas cruces de pedra que aparecen ao pé do camiño.
A maioría das vivendas novas teñen planta rectangular, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais novos.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a
AUXILIARES E
dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas
ESTADO DE
veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
43
Electricidade
si

Vivenda tradicional
30
Auga
veciñal

Ref.
SLE-SC801
Local Social
Pr-Ex
SLV-ZV801
Zona verde
Pr-Ex
E-08-10

Pombal

Saneamento
si

Vivenda nova
13

Industria / terciario
-

Outras
137

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
822,71
10.720,20

NÚCLEO

REBÓN DE ARRIBA

NÚMERO

08.11

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e cinco casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños, e relativamente separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, conformando todas elas un lugar de mediano tamaño que segue a tipoloxía de núcleo composto de varios asentamentos
próximos e ao pé dun camiño que os une, o meirande formado por doce casas tradicionais e cinco modernas, outro cara o sur e composto
por sete casas tradicionais e tres modernas, e dous rueiros, cara o norte e leste, con tres casas tradicionais cada un, polo que se delimitan
varios ámbitos que as engloban e se definen en conxunto como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as cinco
vivendas modernas, algunhas de recente construción e situadas a pouca distancia do núcleo tradicional, e as cinco casas tradicionais
situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Rebón de Arriba ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
56.160,90

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
46.536,60

Superficie edificada
NHT (m2)
7.587,05

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
38.608,91

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
23.929,80

Superficie edificada NC
(m2)
2.394,56

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

58,69

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

60,04

Fotografía aérea de Rebón de Arriba.

NÚCLEO

REDONDONIO

NÚMERO

08.12

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación sur.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 5
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado aceptable. Vías interiores estreitas asfaltadas nun estado deficiente e con
COMUNICACIÓN
arranxos. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de
ESTRUTURA DE
tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
PARCELA
A ocupación é baixa, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras, xardíns, etc.
Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc.
Núcleo de pequeno tamaño formado por dúas vivendas tradicionais xuntas asentado ao pé dun
Núcleo
camiño. As vivendas e as construcións auxiliares, unha delas rodeada con peche de pedra e portal,
MORFOLOXÍA
tradicional
sitúanse á beira do camiño.
VIARIO E
Estaría formado por unha vivenda e construcións auxiliares novas que ocupan parcelas valeiras na
EDIFICACIÓN
Núcleo
periferia do núcleo. Obsérvase tamén a ampliación dunha das vivendas tradicionais con materiais e
recente
sistemas construtivos novos.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, dun só andar e con faiado,
de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor
sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras. Unha das vivendas pertence
TIPOLOXÍA
a este tipo.
EDIFICACIÓN E
- O segundo tipo ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de
ESTADO DE
CONSERVACIÓN maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría
destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Presenta peche de pedra con portal. A este tipo
pertence a outra vivenda do lugar.
As dúas vivendas tradicionais están en uso.
A vivenda nova está formada por dous volumes pegados, ten planta rectangular, baixo e un andar e está construída
con materias e sistemas construtivos actuais.
TIPOLOXÍA
Aparece un alpendre de pedra e dous hórreos, un de pedra e madeira e outro que foi reformado con ladrillo e que
CONSTRUCIÓNS conserva os pés antigos.
AUXILIARES E
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
ESTADO DE
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
CONSERVACIÓN as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
3
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
2
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
1

Industria / terciario
-

Outras
10

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

REDONDONIO

NÚMERO

08.12

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Dúas casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, con recentes modificacións ou ampliacións,
situadas á beira dos camiños e próximas entre si, con terreos de labranza na parte posterior, e unha vivenda nova preto das casas
tradicionais formando un lugar de pequeno tamaño, identificable e acoutable que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao pé dun camiño e
no que non se pode delimitar un asentamento tradicional de entidade, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
11.855,10

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
9.906,59

Superficie edificada NC
(m2)
797,94

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

48,33

Fotografía aérea de Redondonio.

NÚCLEO

O VEXILDO

NÚMERO

08.13

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.10
Situación
Parroquia no suroeste do Concello, núcleo no norte da parroquia.
Topografía Pendentes suaves ou moderadas, predominando a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 4
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estrada EP-0503.
VÍAS DE
Estado: Acceso estreito con asfaltado antigo. O camiño que conectaba as dúas vivendas tradicionais está cuberto
COMUNICACIÓN
pola maleza. Sen beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
ESTRUTURA DE
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
PARCELA
propiedade veciñal.
A ocupación é baixa, coas construcións próximas ao camiño.
Núcleo de pequeno tamaño formado por dúas vivendas asentado á beira dun camiño que agora está
Núcleo
tapado por maleza. A edificación e as construcións auxiliares, unha delas rodeada con peche de pedra
MORFOLOXÍA
tradicional
e portal, sitúanse á beira do camiño e separadas unha da outra.
VIARIO E
Entre as dúas vivendas tradicionais levantouse unha nova e unha granxa, as dúas ao pé da estrada,
EDIFICACIÓN
Núcleo
unha fronte á outra.
recente
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, planta rectangular e caracterizadas por ter un desenvolvemento vertical
importante, de gran porte, dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
TIPOLOXÍA
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
EDIFICACIÓN E
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
ESTADO DE
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
CONSERVACIÓN Unha das vivendas tradicionais está en uso, a outra está abandonada.
A vivenda nova ten planta case cadrada, baixo e un andar con escaleira no exterior, cuberta a dúas augas con tella e
construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que acompañan ás casas, os alpendres son de pedra e madeira,
situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case
TIPOLOXÍA
sempre na cuberta. O hórreo da casa que está en uso está feito en pedra labrada case todo el, salvo a tella da
CONSTRUCIÓNS
cuberta, ten tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, a cámara está feita con pezas labradas con rañuras tanto
AUXILIARES E
nos frontais coma nos costais, a cuberta é a dúas augas e con acceso á cámara por un lateral, colocado ao redor da
ESTADO DE
vivenda presentando un bo estado de conservación.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
3
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
2
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
1

Industria / terciario
-

Outras
6

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

O VEXILDO

NÚMERO

08.13

PARROQUIA

REBÓN (SAN PEDRO)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Dúas casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, situadas preto dos camiños e lixeiramente
separadas entre si, e unha vivenda nova á beira das casas tradicionais, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable de
pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e no que non se pode delimitar un asentamento
tradicional independente de entidade, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
7.364,18

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
6.198,65

Superficie edificada NC
(m2)
609,91

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

59,04

Fotografía aérea de O Vexildo.

PARROQUIA: SAIÁNS, SAN SALVADOR
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urbanismo y planificación

Nome da parroquia: Saiáns (San Salvador)

Código: 09

Delimitación:
Situada no oeste do concello, a parroquia de Saiáns limita ao norte coa parroquia de Santa Cruz de
Lamas e co concello de Cuntis, ao leste coas parroquias de Santa Xusta de Moraña e San Martiño de
Gargantáns, ao sur coa parroquia de San Pedro de Rebón e co concello de Barro e ao oeste cos
concellos de Portas e Caldas de Reis.
Estrutura territorial
Esta parroquia ten un tamaño grande e unha forma que se pode asimilar a un rectángulo en sentido
norte a sur.
En canto á topografía, dicir que ben definida polo val do río Agra e os montes que o rodean polo leste,
o norte e o oeste, deixando libre a parte sur, por onde corre o río. Predominan as pendentes suaves e
moderadas, con zonas horizontais que se concentran principalmente no val. Os montes que rodean o
val alcanzan cotas que superan os 180 metros, pero os máis altos están na parte noroeste e alcanzan
como cota máxima os 269 metros no alto de As Pías. A partires destes montes, o terreo comeza a
baixar progresivamente ata os 100 metros aproximadamente no curso do río.
O xa mencionado río Agra e o río Cornide son os cursos de auga máis relevantes de Saiáns. O primeiro
nace ao pé do lugar de Alende, na parroquia de Santa Xusta, vai cara o noroeste ata chegar ao val,
onde xira ao sur mantendo esta dirección ata que sae da parroquia. No seu curso recibe auga do río
Cornide, que lle chega polo leste.
Xerarquía dos asentamentos
A parroquia de San Salvador de Saiáns está composta por catorce núcleos recoñecidos, asentados ao
longo de toda a parroquia e comunicados principalmente pola estrada PO-226. Esta vía, ampla e co
asfalto en boas condicións, dá acceso directamente a parte dos núcleos e mediante pequenos
ramais que parten desta, xeralmente estreitos e co asfalto vello, aos que están máis afastados.
Se nos fixamos no tamaño e o número de vivendas dos núcleos tradicionais podemos dicir que son
maioría os lugares pequenos ou moi pequenos como é o caso dos núcleos de A Barosela, O Buelo, As
Cortiñas, Mos, O Río, Sabadín ou Santa Margarida, sendo o máis pequeno o lugar de A Chociña
formado soamente por tres vivendas tradicionais. De maior tamaño son os núcleos de A Alberguería,
Corrigatos, Saiáns e Suigrexa, que se poden considerar de tamaño medio, e o lugar de Covelo que é
de gran tamaño, o maior dos núcleos rurais tradicionais.
Mención aparte merece o núcleo de Santa Lucía de Moraña, capital do concello, e que ten rango de
urbano, polo que non se entra a analizar dende o punto de vista dos núcleos tradicionais.
En canto á súa organización, podemos distinguir dous modelos: un primeiro que se asenta sobre un
camiño que se adapta á topografía evitando as grandes pendentes e dá como resultado un núcleo
alongado e, en xeral, pouco compacto, como son os lugares de Mos, Santa Margarida e O Río, e un
segundo modelo de forma circular ou similar e que soe posuír un elemento central, que pode ser un
espazo ou simplemente un cruzamento, sendo as máis das veces lugares compactos e cos límites
claros. Seguen este modelo, aínda que algúns con matices, os lugares de A Alberguería, O Buelo,
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Corrigatos, A Chociña, Mos, Sabadín, Saiáns e Suigrexa. Casos especiais son os de O Covelo e As
Cortiñas ao estaren compostos por dous asentamentos ben diferenciados, no caso de O Covelo de
diferente tamaño, e no caso de As Cortiñas do mesmo.
O parcelario da parroquia soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos núcleos. Na
periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da división
das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Obsérvanse dúas formas de crecemento dos núcleos: unha que, apoiándose en casas tradicionais,
constrúe unha parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na
periferia, ocupa parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
A zona da parroquia nas que se construíu un maior número de vivendas modernas está situada ao
redor do lugar de o Covelo, o maior crecemento da parroquia e un dos maiores de todo o concello,
no que hai un total de vinte e sete, principalmente ao pé da estrada PO-221. Outras zonas con
importante desenrolo residencial estarían nos lugares de A Alberguería, onde se construíron vinte e dúas
vivendas novas repartidas en varias zonas, estando gran parte delas ao pé da estrada PO-226, no
lugar de Corrigatos, onde se incrementou o número de vivendas modernas en dezanove,
principalmente asentadas á beira do camiño que leva ao veciño lugar de O Covelo, ou nos lugares
de Suigrexa, Sabadín e As Cortiñas onde se construíron catorce, trece e oito vivendas novas
respectivamente, a maioría delas nos camiños de acceso aos lugares.
A maior parte das vivendas novas construídas nesta parroquia non están ligadas ao desenvolvemento
de actividades agro-gandeiras, senón que teñen unha función estrictamente residencial.
Ao nordeste da parroquia e ao pé da estrada EP-0501 está instalado o polígono industrial de Mirallos.
O parcelario en San Salvador de Saiáns soe ser de pequeno ou medio tamaño e forma irregular, nos
núcleos. Na periferia hai varios tipos: de tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada
produto da división das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
Tipoloxía dos edificios
Se falamos da edificación tradicional, dicir que son casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre
as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, ten pequenas dimensións, planta rectangular, muros de
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras,
normalmente dun só andar ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en
planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a
cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, ten planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira
interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de
portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche de pedra con portal sobre o que se
asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a propia vivenda.
Como arquitecturas singulares podemos citar o conxunto da reitoral no lugar de A Igrexa, os muíños de
A Barosela, e os cruceiros espallados pola parroquia.
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As vivendas de nova construcción varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta
cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías
ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e
materiais actuais. Hai casos nos que se emprega o perpiaño en fachada.

NÚCLEO

A ALBERGUERÍA

NÚMERO

09.01

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.06, C-3.07
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro cara o sur da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves, pero fortes nalgún tramo, e a orientación leste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 138
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso en xeral, aínda que variable.
Tipo: Estrada PO-226 e da rede terciaria.
VÍAS DE
Estado: Acceso bo, ancho e co asfalto novo e con beiravías e pintado. Vías interiores moi estreitas con asfaltado moi
COMUNICACIÓN
antigo, con fochas e arranxos sucesivos.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada ao lado do rego produto da fragmentación das anteriores e
de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moi variable coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras, xardíns,
PARCELA
etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo, as que carecen
del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de mediano tamaño asentado ao pé da estrada PO-226, principalmente na marxe oeste, da que
parte o camiño principal que se vai bifurcando, de forma arbórea, e sobre o que se apoian as vivendas
Núcleo
tradicionais. Na marxe leste da estrada PO-226 hai un rueiro que pertence ao lugar. A edificación e as
MORFOLOXÍA
tradicional
construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos
VIARIO E
camiños e lixeiramente separadas entre si.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas. A extensión principal está ao longo da estrada PO-226.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
TIPOLOXÍA
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos ou a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
A destacar o número de vivendas restauradas ou en fase de restauración neste lugar.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Hai varias vivendas con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, algún con forno, e as
TIPOLOXÍA
palleiras son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados,
CONSTRUCIÓNS sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e
AUXILIARES E
madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e cuberta a dúas augas de tella,
ESTADO DE
colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación b oen xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
50
Electricidade
si

Vivenda tradicional
29
Auga
veciñal

Ref.
SLE-SC901
Local social
Pr-Ex

E-09-05

Pombal

Saneamento
si

Vivenda nova
21

Industria / terciario
1

Outras
137

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
1.400,10

NÚCLEO

A ALBERGUERÍA

NÚMERO

09.01

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN
SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e catro casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, pero formando agrupacións, xeralmente con terreos de
labranza na parte posterior, e que conforman un lugar identificable e acoutable de mediano tamaño que segue a tipoloxía de núcleo
asentado ao longo dun camiño principal que se vai bifurcando e que permanece case inalterado, unicamente aparecen tres vivendas
modernas, algunha de recente construción, ao pé das tradicionais, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo, gran parte delas ao pé da estrada PO-226, e
as casas tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo histórico-tradicional. Unha cara o suroeste e que agrupa trece vivendas
modernas e unha casa de pedra tradicional. E outra zona cara o nordés, que recolle cinco vivendas modernas, algunha de recente
construción, e catro casas tradicionais. Estes asentamentos en conxunto defínense como núcleo rural común.
O lugar de A Alberguería ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
42.379,65

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
38.036,50

Superficie edificada
NHT (m2)
6.534,07

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
102.964,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
86.414,50

Superficie edificada NC
(m2)
6.714,92

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

61,84

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

46,62

Fotografía aérea de A Alberguería.

NÚCLEO

A BAROSELA

NÚMERO

09.02

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.06, C-3.07
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no sur da parroquia.
Topografía Alternancia de pendentes suaves ou moderadas con fortes. Predominio da orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 62
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso na parte cara o sur e claro no resto.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos e con asfalto antigo e con tramos con fochas importantes. Vías estreitas cun estado
COMUNICACIÓN
variable dende bo ata moi deficiente, co asfalto moi antigo e con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia hai varios tipos: de tamaño medio e
formas irregulares, estreita e alongada produto da división das anteriores e de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que moi variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral,
sen embargo, as que carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de mediano tamaño asentado ao longo dun camiño principal e varios ramais, no que as
vivendas se concentran basicamente, en dúas zonas, cara o norte ou cara o sur da parte central. Cara
Núcleo
o norte e afastado, un pequeno rueiro e dous muíños completan o lugar. A edificación e as
MORFOLOXÍA
tradicional
construcións auxiliares, algunha con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e bastante
VIARIO E
próximas entre si.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Destacar os muíños, o cruceiro e unha vivenda, ao suroeste, coas escaleiras de pedra ao exterior.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas soen ter planta cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como, balcóns, galerías ou
escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e
CONSTRUCIÓNS case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre cepas, os
AUXILIARES E
frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un
ESTADO DE
lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
32
Electricidade
si

Vivenda tradicional
26
Auga
veciñal

Ref.

C-09-01

Saneamento
si

Vivenda nova
6

Industria / terciario
-

Outras
86

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

Cruceiro

SUP: m2

NÚCLEO

A BAROSELA

NÚMERO

09.02

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e seis casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior,
conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de tamaño medio que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño principal e varios ramais cun rueiro a certa distancia, e que permanece case inalterado, unicamente aparecen seis vivendas novas
entre as tradicionais, polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
52.264,98

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
43.568,90

Superficie edificada
NHT (m2)
6.383,90

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

52,75

Fotografía aérea de A Barosela.

NÚCLEO

O BUELO

NÚMERO

09.03

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro cara o nordeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación (Poboación incluída no censo do núcleo de Santa Lucía)
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estrada PO-226 e da rede terciaria.
VÍAS DE
Estado: Acceso bo, ancho e co asfalto novo con beiravías e pintado polo . Vías interiores estreitas con asfaltado
COMUNICACIÓN
bastante antigo alternando con rúas máis amplas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a de tamaño
medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é media, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como
PARCELA
eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo,
as que carecen del e máis as de nova construcción teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao pé da estrada PO-226 e ao lado do núcleo urbano de Santa
Núcleo
Lucía, cara o sur. As vivendas tradicionais apóianse nun camiño en forma de “U”. A edificación e as
MORFOLOXÍA
tradicional construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos
VIARIO E
camiños e preto unhas das outras, dando lugar a un asentamento bastante compacto.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
A destacar a vivenda abandonada situada ao suroeste pola súa configuración en planta.
As vivendas novas soen ter planta cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como, balcóns, galerías ou
escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos
CONSTRUCIÓNS
apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e colocados nos
AUXILIARES E
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación bo en xeral.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
18
Electricidade
si

Vivenda tradicional
13
Auga
municipal

Saneamento
si

Ref:
SXE-SC002
Edificio sociocultural
Pb-Ex
SLV-ZV903
Zona verde O Buelo
Pb-Ex

Vivenda nova
5

Industria / terciario
-

Outras
67

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación:

SUP: m2
1.916,22
1.216,43

NÚCLEO

O BUELO

NÚMERO

09.03

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Trece casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, conformando todas
elas un lugar identificable e acoutable de tamaño pequeno que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño e que
permanece case inalterado, unicamente aparecen cinco vivendas modernas entre as tradicionais, polo que se define como núcleo rural
histórico-tradicional.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
20.922,81

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
17.005,20

Superficie edificada
NHT (m2)
4.127,57

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

86,66

Fotografía aérea de O Buelo.

NÚCLEO

A CHOCIÑA

NÚMERO

09.04

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación suroeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 9
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Acceso bo, ancho e co asfalto novo. Vía interior en bo estado, pero coas secundarias en mal estado co
COMUNICACIÓN
asfalto moi vello e deteriorado.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia hai
dous tipos: de tamaño mediano e formas irregulares e estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras, xardíns,
PARCELA
etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As leiras ocupadas por casas tradicionais
soen ter un esquema máis pechado que as de nova construción.
Núcleo moi pequeno, catro vivendas tradicionais, asentado ao pé dun camiño. A edificación e as
Núcleo
construcións auxiliares, sitúanse á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, formando un
MORFOLOXÍA
tradicional
núcleo de límites claros, pero pouco compacto.
VIARIO E
Aparecen tres vivendas novas na parte oeste do camiño principal, ocupando parcelas libres dúas delas,
EDIFICACIÓN
Núcleo
e recuadas lixeiramente con respecto ao camiño.
recente
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor aparece o hórreo.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
EDIFICACIÓN E
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
ESTADO DE
CONSERVACIÓN a cociña e a parte alta a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero predominan as de planta cadrada con anexos, baixo e un andar
con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e
construída con sistemas construtivos e materiais actuais. .
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira, a cuberta con tella e situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter dous tramos
AUXILIARES E
apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e a cuberta a dúas augas con tella. Están colocados nos arredores da
ESTADO DE
vivenda.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
7
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
4
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
3

Industria / terciario
-

Outras
18

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

A CHOCIÑA

NÚMERO

09.04

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Catro casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, e tres vivendas novas, algunha de recente construción,
situada entre as tradicionais, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo
asentado ao longo dun camiño e no que non se pode delimitar un asentamento tradicional independente de entidade, polo que se define
como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
11.344,02

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
9.424,20

Superficie edificada NC
(m2)
1.408,38

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

89,67

Fotografía aérea de A Chociña.

NÚCLEO

CORRIGATOS

NÚMERO

09.05

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.03, C-3.04
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación leste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 119
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226 e coa PO-221.
VÍAS DE
Estado: Acceso estreito e co asfalto moi deteriorado polo sueste e aceso estreito, pero co asfalto aceptable polo
COMUNICACIÓN
noroeste. Vías interiores estreitas e co asfalto vello, deteriorado e con fochas por tramos.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de
tamaño medio e formas irregulares, estreita e alongada ao lado do rego produto da fragmentación das anteriores e
de gran tamaño de propiedade veciñal.
ESTRUTURA DE
A ocupación é importante, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, sen embargo, as
que carecen del teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de tamaño medio organizado ao redor de tres camiños que parten dun punto, onde está o
Núcleo
cruceiro, que se bifurcan e no que a edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas
MORFOLOXÍA
tradicional con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños, bastante próximas entre si e incluso
VIARIO E
formando medianiles, dando como resultado un núcleo máis compacto canto máis cara o sueste.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras con
recente
vivendas e construcións auxiliares novas, principalmente na periferia e ao pé dos camiños principais.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor aparecen alpendres, que poden compartir a cuberta coa vivenda, pozos e hórreos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular, caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. É habitual o peche
CONSERVACIÓN
de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres, hórreos e mesmo a vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas soen ter planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas con tella e construída con sistemas
construtivos e materiais actuais. Hai varias vivendas con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres, algún con forno, e as palleiras son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre
CONSTRUCIÓNS na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais
AUXILIARES E
de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un frontal,
ESTADO DE
colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche cun estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
49
Electricidade
si
Ref.
SLV-ZV902
Pr-Ex

C-09-02

Vivenda tradicional
30
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
19

Industria / terciario
-

Outras
150

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación
Carballeira Campo de Lebón

Cruceiro

SUP: m2
3.952,03

NÚCLEO

CORRIGATOS

NÚMERO

09.05

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Trinta casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e bastante próximas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, e
que conforman un lugar identificable e acoutable de mediano tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo de varios
camiños que converxen nun punto e que permanece case inalterado, unicamente aparecen cinco vivendas modernas entre as tradicionais,
polo que se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo. Unha cara o norte que agrupa dez vivendas
modernas, algunha de recente construción, situadas ao pé do núcleo tradicional e nos camiños que levan ao núcleo veciño de O Covelo. E
outra zona cara o suroeste que recolle catro vivendas modernas de recente construción. Estes asentamentos en conxunto defínense como
núcleo rural común.
O lugar de Corrigatos ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
49.087,72

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
41.744,20

Superficie edificada
NHT (m2)
9.535,48

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
40.489,60

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
33.572,50

Superficie edificada NC
(m2)
3.601,33

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

82,23

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

64,36

Fotografía aérea de Corrigatos.

NÚCLEO

AS CORTIÑAS

NÚMERO

09.06

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Predominan as zonas horizontais e as pendentes suaves.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 91
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226 e co núcleo de Santa Lucía.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos co asfalto vello, deteriorado e con fendas por zonas. Sen beiravías e sen pintar. Vías
COMUNICACIÓN
interiores estreitas co asfalto antigo, deteriorado e zonas con fochas e arranxos sucesivos.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal.
PARCELA
A ocupación é bastante alta, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras,
xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas
tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo formado por dous lugares claramente diferenciados e separados que se asentan ao longo dun
camiño que, ao adaptarse á topografía buscando as zonas horizontais, dá un xiro e provoca que os
Núcleo
lugares queden enfrontados. Vivendas e construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche
MORFOLOXÍA
tradicional
de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e preto unhas das outras conformando un núcleo con
VIARIO E
dúas partes bastante compactas.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
EDIFICACIÓN E
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
ESTADO DE
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
CONSERVACIÓN
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A maioría das vivendas novas teñen planta cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. Hai varias con perpiaño en fachada. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres, son de pedra e madeira e
TIPOLOXÍA
a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande
CONSTRUCIÓNS parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres tramos apoiados sobre
AUXILIARES E
cepas, cos frontais de pedra, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara
ESTADO DE
normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
39
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
31
Auga
veciñal/municipal

Vivenda nova
8

Saneamento
si

Industria / terciario
-

Alumeado público
si

Denominación

Recollida lixo
si

Outras
99
Acceso rodado
si
SUP: m2

NÚCLEO

AS CORTIÑAS

NÚMERO

09.06

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños, e relativamente preto unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior,
conformando todas elas un lugar de mediano tamaño que segue a tipoloxía de núcleo composto por dous asentamentos próximos e ao pé
dun camiño que os une, un cara o leste formado por catorce casas tradicionais e dúas modernas, situadas entre as tradicionais, e outro
cara o oeste e composto por trece casas tradicionais, polo que se delimitan dous ámbitos que as engloban e se definen en conxunto como
núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo e as casas tradicionais situadas fóra da
delimitación de núcleo histórico-tradicional. Unha cara o noroeste e que agrupa tres vivendas modernas e dúas casas de pedra tradicionais
separadas do asentamento tradicional. E outra zona situada entre os asentamentos tradicionais, que recolle dúas vivendas modernas,
unha de recente construción, e dúas casas tradicionais. Estes asentamentos en conxunto defínense como núcleo rural común.
O lugar de As Cortiñas ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
24.507,40

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
21.203,00

Superficie edificada
NHT (m2)
5.745,53

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
36.442,40

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
31.520,60

Superficie edificada NC
(m2)
2.376,20

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

97,55

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

45,23

Fotografía aérea de As Cottiñas.

NÚCLEO

O COVELO

NÚMERO

09.07

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.03, C-3.04
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro cara o norte da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación sur.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 160
Tipo
Aldea polinuclear con casarío denso no núcleo tradicional e disperso na periferia.
Tipo: Estrada PO-221.
VÍAS DE
Estado: Acceso bastante bo, amplo, pintado e con beiravías por zonas, pero con tramos máis estreitos e co asfalto
COMUNICACIÓN
deteriorado. Vías interiores estreitas con firme antigo e tramos bastante deteriorados e con fochas.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño
medio e formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de
ESTRUTURA DE
propiedade veciñal. A ocupación, aínda que variable, é alta, coas construcións próximas aos camiños e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de gran tamaño formado por dous lugares lixeiramente separados e atravesados pola estrada
PO-221. O maior, cara o leste, está asentado sobre varios camiños que se van pechando e formando
varias mazás na parte sur e na parte norte apóiase sobre un só camiño. O lugar máis pequeno está
Núcleo
formado por unha agrupación principal ao redor de varios pequenos camiños que parten da zona
tradicional
MORFOLOXÍA
central, onde hai un cruceiro, e dúas vivendas independentes ao outro lado da PO-221. Vivendas e
VIARIO E
construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos
EDIFICACIÓN
camiños e preto unhas de outras conformando un núcleo dobre compacto.
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou enriba, e outra que, no núcleo ou na periferia, ocupa parcelas valeiras con
recente
vivendas e construcións auxiliares novas, principalmente á beira da estrada PO-221 ou cara o norte.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, maior porte, dúas plantas
TIPOLOXÍA
e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos
ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e
EDIFICACIÓN E
a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
ESTADO DE
CONSERVACIÓN construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
A maioría das vivendas novas teñen planta cadrada, baixo e un andar con algún elemento exterior como terrazas,
balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. Hai varias con perpiaño en fachada. Soen ter un tamaño excesivo e non respectan as casas tradicionais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres son de pedra e madeira e a cuberta con tella, situados ao
TIPOLOXÍA
lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na
CONSTRUCIÓNS cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de
AUXILIARES E
pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara
ESTADO DE
normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e cun estado de conservación bo en xeral.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
75
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
48
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
27

Industria / terciario
1

Outras
234

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

O COVELO

NÚMERO

09.07

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Corenta casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños, e relativamente preto unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior,
conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de gran tamaño que segue a tipoloxía de núcleo composto de dous
asentamentos próximos, o meirande asentado sobre varios camiños, que chegan a formar mazás, composto por trinta e unha casas
tradicionais e seis vivendas modernas situadas entre as anteriores, e o máis pequeno e cara o leste organizado ao redor dun espazo
central, formado por dez vivendas tradicionais e tres casas modernas situadas entre as anteriores, nos que se manteñen as características
orixinais do lugar, polo que se delimitan dous ámbitos que as engloban e se definen como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas de diferentes tamaños que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas
tradicionais excluídas da delimitación anterior. Unha cara o nordés do núcleo tradicional principal que agrupa quince vivendas modernas,
gran parte delas asentadas ao pé da estrada PO-221e de recente construción, e tres casas tradicionais, e outra zona cara o suroeste e
que recolle tres vivendas modernas e outras tres tradicionais. Estes asentamentos en conxunto teñen un tamaño e características
adecuadas para absorber o futuro crecemento do núcleo polo que se definen como núcleo rural común.
O lugar de O Covelo ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
49.600,30

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
40.093,20

Superficie edificada
NHT (m2)
10.320,40

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
94.430,80

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
75.996,10

Superficie edificada NC
(m2)
11.697,52

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

92,67

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

92,35

Fotografía aérea de O Covelo.

NÚCLEO

MOS

NÚMERO

09.08

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no nordeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación leste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 13
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Accesos bastante anchos con asfalto aceptable. Vías interiores estreitas e asfaltadas nun estado bo por
COMUNICACIÓN
unhas zonas e en moi mal estado por outras. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, asimilable a un rectángulo, no núcleo. Na periferia
aparecen dous tipos: a de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das
ESTRUTURA DE
anteriores. A ocupación é baixa coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras. Na
PARCELA
parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, xardíns, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais
con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as
de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño, unhas oito vivendas tradicionais, organizado en torno a un camiño
Núcleo
principal e a un secundario. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con
MORFOLOXÍA
tradicional peche de pedra e portal, sitúanse á beira dos camiños e relativamente separadas entre si, formando un
VIARIO E
núcleo con límites claros, pero con baixa ocupación de parcela.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras na periferia do núcleo
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente neste núcleo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento
TIPOLOXÍA
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
EDIFICACIÓN E
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
ESTADO DE
CONSERVACIÓN dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres,
palleiras, hórreos e mesmo a propia vivenda.
A destacar a vivenda e os alpendres anexos situada máis ao norte.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
AUXILIARES E
tramos apoiados sobre cepas, frontais de pedra e a cuberta a dúas augas con tella.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
13
Electricidade
si

Vivenda tradicional
8
Auga
municipal

Saneamento
si

Vivenda nova
5

Industria / terciario
-

Outras
31

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-RE901
Capela de Nosa Señora da Concepción
Pr-Ex

SUP: m2
188,96

NÚCLEO

MOS

NÚMERO

09.08

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, gran parte delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, e cinco vivendas novas, algunha de recente construción,
situadas ao pé dos camiños e nas parcelas valeiras á beira das casas tradicionais, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable
de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño principal e un ramal, e no que non se pode delimitar
un asentamento tradicional independente con entidade suficiente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
32.099,04

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
26.779,20

Superficie edificada NC
(m2)
2.712,36

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

60,77

Fotografía aérea de Mos.

NÚCLEO

O RÍO

NÚMERO

09.09

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no leste da parroquia.
Topografía Pendentes suaves ou moderadas.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 13
Tipo
Aldea polinuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican co núcleo de Santa Lucía.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfalto antigo. Vías interiores estreitas co asfalto vello e zonas con arranxos. Sen
COMUNICACIÓN
beiravías e sen pintar.
En xeral parcelas de tamaño pequeno ou mediano e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen dous tipos: a
de tamaño medio e formas irregulares e a estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores.
ESTRUTURA DE
A ocupación é moderada aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios
PARCELA
como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, xardíns, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que
carecen del teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño dunhas seis vivendas asentado ao longo dun camiño. As vivendas sitúanse
Núcleo
agrupadas en dous lugares e illadas no resto do camiño facendo de enlace entre as agrupacións e co
MORFOLOXÍA
tradicional
núcleo de As Cortiñas. A edificación e as construcións auxiliares está, en xeral, á beira dos camiños.
VIARIO E
Non aparecen vivendas de nova construción, sen embargo si se observan ampliacións e reformas de
EDIFICACIÓN
Núcleo
vivendas tradicionais de xeito que, apoiándose nestas, constrúese unha parte nova ao lado ou
recente
directamente enriba. Hai unha nave industrial no medio do núcleo.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
TIPOLOXÍA
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
EDIFICACIÓN E
- O segundo, e máis habitual, de planta rectangular, ten un desenvolvemento máis vertical, de maior porte, dúas
ESTADO DE
plantas e faiado con escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas
CONSERVACIÓN e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a
cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as
construcións auxiliares e mesmo a propia vivenda.
Parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con materiais
máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. O hórreo, tamén de pedra e madeira, ten dous tramos apoiados
AUXILIARES E
sobre cepas, frontais de pedra con rañuras, a cuberta a dúas augas con tella e acceso á cámara por un lateral.
ESTADO DE
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
CONSERVACIÓN novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e, case sempre, fibrocemento sobre viguetas de formigón para
as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
7
Electricidade
si
Ref.

Vivenda tradicional
7
Auga
municipal

Saneamento
si

Vivenda nova
-

Industria / terciario
-

Outras
22

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2

NÚCLEO

O RÍO

NÚMERO

09.09

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Sete casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, gran parte delas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e lixeiramente separadas entre si, formando en conxunto un lugar identificable e acoutable de
pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo formado por dous pequenos rueiros asentados ao pé dun camiño que os une, e no que
non se pode delimitar un asentamento tradicional con entidade suficiente, polo que se define como núcleo rural común.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
18.055,30

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
15.154,00

Superficie edificada NC
(m2)
1.946,56

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

77,07

Fotografía aérea de O Río.

NÚCLEO

SABADÍN

NÚMERO

09.10

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.03
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no noroeste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación nordeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 76
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-221.
VÍAS DE
Estado: Acceso bastante bo e amplo, pero con tramos máis estreitos e co asfalto deteriorado. Vías interiores
COMUNICACIÓN
estreitas con firme antigo e tramos bastante deteriorados e con fochas.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño medio e
formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de propiedade
ESTRUTURA DE
veciñal. A ocupación é moderada, aínda que variable,coas construcións próximas aos camiños e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por
casas tradicionais con peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que
carecen del e máis as de nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño curvo que remata pechándose formando
Núcleo
unha mazá de gran tamaño coas vivendas na beira e tamén no interior desta mazá formando un núcleo
MORFOLOXÍA
tradicional
bastante compacto e con límites claros.
VIARIO E
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
EDIFICACIÓN
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras na periferia do núcleo
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella. Ao
redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical, de maior porte,
TIPOLOXÍA
xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría reforzados con
EDIFICACIÓN E
elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con tella. A planta
ESTADO DE
baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
CONSERVACIÓN
Gran parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de ruína ou abandono.
Destacar a vivenda tradicional dedicada turismo rural pola súa configuración a diferentes cotas ao estar en pendente.
As vivendas novas soen ter planta rectangular con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como
terrazas, balcóns, galerías ou mesmo escaleiras, cuberta con tella e construída con sistemas construtivos e materiais
actuais. A maioría teñen un tamaño excesivo para o lugar e non respectan as construcións tradicionais existentes.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso
AUXILIARES E
á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche
ESTADO DE
presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais novos como
ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento sobre viguetas de formigón para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
30
Electricidade
si

Vivenda tradicional
17
Auga
veciñal

Ref:
SLE-SC902
Local social
Pr-Ex

Saneamento
si

Vivenda nova
13

Industria / terciario
-

Outras
103

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación:

SUP: m2
1.502,49

NÚCLEO

SABADÍN

NÚMERO

09.10

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Quince casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte
posterior, conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao
longo dun camiño, no que se manteñen as características orixinais do lugar, unicamente aparecen dúas vivendas novas entre as
tradicionais, polo que se delimita un ámbito que as engloba e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas tradicionais situadas fóra da
delimitación de núcleo histórico tradicional. Unha cara o nordés do núcleo tradicional e que agrupa seis vivendas modernas, algunhas de
recente construción e situadas ao pé das tradicionais ou nos camiños de acceso ao lugar, e unha casa tradicional. E outra zona cara o
suroeste e que recolle dúas casas tradicionais e cinco vivendas modernas, algunhas de recente construción, situadas entre as casas
tradicionais ou preto delas. Estes asentamentos en conxunto teñen un tamaño e características adecuadas para absorber o futuro
crecemento do núcleo polo que se definen como núcleo rural común.
O lugar de Sabadín ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
26.205,46

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
21.098,70

Superficie edificada
NHT (m2)
3.872,03

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
51.374,70

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
40.966,50

Superficie edificada NC
(m2)
3.498,08

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

66,07

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

51,23

Fotografía aérea de Sabadín.

NÚCLEO

SAIÁNS

NÚMERO

09.11

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.06
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro cara o sur da parroquia.
TIPOLOXÍA
Topografía Pendentes moderadas, predominando a orientación leste.
NÚCLEO
Poboación 49
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos con asfaltado antigo e zonas con arranxos. Vías interiores moi estreitas co asfalto antigo e
COMUNICACIÓN
deteriorado e zonas con fochas e arranxos sucesivos. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño medio e
formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de propiedade
ESTRUTURA DE
veciñal. A ocupación é moderada coas construcións próximas aos camiños e con espazos intermedios como eiras.
PARCELA
Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas ocupadas por casas tradicionais con
peche de pedra e portal, soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral, e as que carecen del e máis as de
nova construción, teñen un esquema máis aberto e disperso.
Núcleo de mediano tamaño asentado preto da estrada PO-226 e organizado en torno a un camiño que,
tratando de evitar as fortes pendentes, debuxa numerosas curvas pechadas e da que parten camiños
Núcleo
secundarios. A edificación e as construcións auxiliares, algunhas delas rodeadas con peche de pedra e
MORFOLOXÍA
tradicional
portal, sitúanse á beira dos camiños e próximas entre si, formando un núcleo compacto e con límites
VIARIO E
bastante definidos.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que, xa sexa no núcleo ou na periferia, ocupa
recente
parcelas valeiras con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo e máis frecuente neste núcleo, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento
TIPOLOXÍA
máis vertical, de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de
EDIFICACIÓN E
cachotaría reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a
ESTADO DE
dúas augas con tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda.
CONSERVACIÓN
Soe ser habitual o peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares como alpendres,
palleiras, hórreos e mesmo a propia vivenda.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas soen ter planta cadrada con anexos, baixo e un andar con algún elemento exterior como balcóns,
galerías ou escaleiras, cuberta a dúas augas con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
TIPOLOXÍA
meirande parte deles e case sempre na cuberta. Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro
CONSTRUCIÓNS
tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, habitualmente sen ocos, e os costais de madeira, cuberta a
AUXILIARES E
dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos arredores da vivenda e, moitas
ESTADO DE
veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación en xeral.
CONSERVACIÓN
As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES

EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES

CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
22
Electricidade
si

Vivenda tradicional
15
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
7

Industria / terciario
-

Outras
77

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLV-ZV901
Zona verde-Campo da festa
Pb-Ex
SLE-DP901
Campo de fútbol de Corrigatos
Pb-Ex

SUP: m2
1.272,92
9.301,64

NÚCLEO

SAIÁNS

NÚMERO

09.11

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Catorce casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e relativamente preto unhas das outras, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior,
conformando todas elas un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño, no que se manteñen as características orixinais do lugar, unicamente aparece unha vivenda nova entre as tradicionais, polo que
se delimita un ámbito que as engloba e se define como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas tradicionais situadas fóra da
delimitación de núcleo histórico tradicional. Unha cara o noroeste do núcleo tradicional e que agrupa catro vivendas modernas, algunhas
de recente construción e situadas preto das tradicionais. E outra zona cara o sueste e que recolle unha casa tradicional e dúas vivendas
modernas, situadas preto das vivendas tradicionais. Estes asentamentos en conxunto teñen un tamaño e características adecuadas para
absorber o futuro crecemento do núcleo polo que se definen como núcleo rural común.
O lugar de Saiáns ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
24.846,90

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
19.547,10

Superficie edificada
NHT (m2)
4.377,71

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
31.158,00

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
25.636,50

Superficie edificada NC
(m2)
1.942,88

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

80,62

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

45,47

Fotografía aérea de Saiáns.

NÚCLEO

SANTA MARGARIDA

NÚMERO

09.12

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.04, C-3.07
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves en xeral, pero fortes nun tramo. Orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 36
Tipo
Aldea nuclear con casarío claro.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Acceso bastante ancho e asfalto aceptable por un lado, e estreito e co asfalto antigo po outro. Vías interiores
COMUNICACIÓN
estreitas co asfalto antigo e tramos con fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio e forma irregular, no núcleo. Na periferia aparecen varios tipos: de tamaño medio e
formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de propiedade
ESTRUTURA DE
veciñal. A ocupación é media, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais soen ter un esquema máis pechado, ao redor do curral, sen embargo, as que
carecen del e máis as de nova construción, teñen unha organización máis aberta e dispersa.
Núcleo de pequeno tamaño asentado ao longo dun camiño, que se adapta á topografía evitando as
Núcleo
grandes pendentes, e ao redor da capela de Santa Margarida, onde se concentran a maioría das
MORFOLOXÍA
tradicional vivendas. A edificación e as construcións auxiliares, algunha rodeada con peche de pedra e portal,
VIARIO E
sitúanse á beira dos camiños.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras na periferia do núcleo
recente
con vivendas e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos, pozos e palleiras.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o
CONSERVACIÓN
peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares e mesmo a vivenda.
A maior parte das vivendas tradicionais están en uso, aínda que sufriron algún tipo de reforma ou ampliación con
materiais máis modernos. As demais presentan diferentes estados de abandono.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta rectangular con anexos, un
andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a catro augas con tella e
construída con sistemas construtivos e materiais actuais.
Entre as construcións auxiliares tradicionais que soen acompañar ás casas, os alpendres e as palleiras son de pedra
TIPOLOXÍA
e madeira e a cuberta con tella, situados ao lado da vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a
CONSTRUCIÓNS meirande parte deles e case sempre na cuberta. O hórreo tradicional que hai no lugar é de pedra e madeira, ten
AUXILIARES E
dous tramos apoiados sobre cepas, os frontais de pedra e os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e
ESTADO DE
acceso á cámara por un lateral, colocado nos arredores da vivenda e cun estado de conservación mellorable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
13
Electricidade
si

Vivenda tradicional
10
Auga
veciñal

Saneamento
si

Ref.
SLE-RE901
Capela de Santa Margarida
Pr-Ex

I-09-03

Capela de Santa Margarida

Vivenda nova
3

Industria / terciario
1

Outras
31

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Denominación

SUP: m2
779,50

NÚCLEO

SANTA MARGARIDA

NÚMERO

09.12

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Seis casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños e próximas entre si, xeralmente con terreos de labranza na parte posterior, conformando todas
elas e capela de Santa Lucía un lugar identificable e acoutable de pequeno tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun
camiño e ao redor da capela, e que permanece case inalterado, unicamente aparece unha vivenda moderna entre as tradicionais, polo que
o ámbito delimitado defínese como núcleo rural histórico-tradicional.
Delimítase, por outra banda, unha zona de tamaño e características adecuadas para o crecemento do núcleo e que recolle as dúas
vivendas modernas, situadas a pouca distancia do núcleo tradicional, e as catro casas tradicionais situadas fóra da delimitación de núcleo
histórico-tradicional, e defínese este ámbito como núcleo rural común.
O lugar de Chaián de Abaixo ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
10.607,62

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
7.167,49

Superficie edificada
NHT (m2)
1.655,94

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
22.484,08

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
19.141,20

Superficie edificada NC
(m2)
1.765,71

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

83,17

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

55,35

Fotografía aérea de Santa Margarida.

NÚCLEO

SUIGREXA

NÚMERO

09.13

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

IDENTIFICACIÓN NO PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
C-3.07
Situación
Parroquia no oeste do Concello, núcleo no centro cara o leste da parroquia.
Topografía Predominio das pendentes suaves ou moderadas e a orientación oeste.
TIPOLOXÍA
NÚCLEO
Poboación 70
Tipo
Aldea nuclear con casarío denso.
Tipo: Estradas da rede terciaria que comunican coa PO-226.
VÍAS DE
Estado: Accesos estreitos co asfaltado nun estado aceptable. Vías interiores estreitas con asfalto que por tramos
COMUNICACIÓN
presenta bastante deterioro e fochas. Sen beiravías e sen pintar.
Parcelas de tamaño medio ou pequeno e forma irregular, no núcleo. Na periferia hai varios tipos: de tamaño medio e
formas irregulares, estreita e alongada produto da fragmentación das anteriores e de gran tamaño de propiedade
ESTRUTURA DE
veciñal. A ocupación é media, aínda que variable, coas construcións próximas aos camiños e con espazos
PARCELA
intermedios como eiras, xardíns, etc. Na parte posterior soen aparecer terreos de labranza, hortas, etc. As parcelas
ocupadas por casas tradicionais con peche de pedra e portal soen ter un esquema máis pechado ao redor do curral.
Núcleo de tamaño mediano asentado ao longo dun camiño principal que se vai bifurcando
Núcleo
sucesivamente chegando a formar mazás, e que remata na igrexa. A edificación e as construcións
MORFOLOXÍA
tradicional auxiliares, algunhas rodeadas con peche de pedra e portal, sitúanse ao pé dos camiños, bastante
VIARIO E
próximas entre si conformando un núcleo bastante compacto e con límites claros.
EDIFICACIÓN
Obsérvanse dúas formas de crecemento: unha que, apoiándose en casas tradicionais, constrúe unha
Núcleo
parte nova ao lado ou directamente enriba, e outra que ocupa parcelas valeiras do núcleo con vivendas
recente
e construcións auxiliares novas.
Casas de pedra, xeralmente pedra do país, entre as que podemos distinguir dous tipos:
- O primeiro, e probablemente máis antigo, de pequenas dimensións, planta rectangular, muros de cachotaría
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras, normalmente dun só andar
ou con faiado, de escasa altura total, desenvolvemento principal en planta baixa e cuberta a dúas augas con tella.
Ao redor sitúanse alpendres, que poden compartir a cuberta coa casa, hórreos e pozos.
- O segundo tipo, e máis frecuente, de planta rectangular e caracterizado por ter un desenvolvemento máis vertical,
TIPOLOXÍA
de maior porte, xeralmente dúas plantas e faiado comunicadas mediante escaleira interior, muros de cachotaría
EDIFICACIÓN E
reforzados con elementos de maior tamaño nas esquinas e nos ocos de portas e fiestras e cuberta a dúas augas con
ESTADO DE
tella. A planta baixa estaría destinada, antigamente, a cortes e a cociña e a parte alta a vivenda. Soe ser habitual o
CONSERVACIÓN
peche de pedra con portal sobre o que se asentan as construcións auxiliares e mesmo a vivenda.
Parte das casas tradicionais están en uso, aínda que sufriron reformas ou ampliacións con materiais máis modernos.
As demais presentas diferentes estados de abandono. Destacar a reitoral coas súas construccións auxiliares.
As vivendas novas varían en forma e tamaño, pero pódense asimilar a unha de planta cadrada con anexos, baixo e
un andar con algún elemento exterior como terrazas, balcóns, galerías ou escaleiras, cuberta a dúas ou catro augas
con tella e construída con sistemas construtivos e materiais actuais. Hai varias vivendas con perpiaño en fachada.
Entre as construcións auxiliares tradicionais, os alpendres e as palleiras son de pedra e madeira, situados ao lado da
TIPOLOXÍA
vivenda ou lixeiramente separados, sufrindo reformas recentes a meirande parte deles e case sempre na cuberta.
CONSTRUCIÓNS Os hórreos, tamén de pedra e madeira, soen ter tres ou catro tramos apoiados sobre cepas, cos frontais de pedra, e
AUXILIARES E
os costais de madeira, cuberta a dúas augas de tella e acceso á cámara normalmente por un lateral, colocados nos
ESTADO DE
arredores da vivenda e, moitas veces, sobre o peche presentando un bo estado de conservación variable.
CONSERVACIÓN As construcións auxiliares novas (incluíndo galpóns, almacéns, garaxes, etc.) foron feitas empregando materiais
novos como ladrillo, bloque, formigón, chapa metálica e case sempre fibrocemento para as cubertas.
Nº EDIFICACIÓNS
SERVIZOS
EXISTENTES
EQUIPAMENTOS
E ESPAZOS
LIBRES
CATÁLOGO DE
PATRIMONIO
PXOM

Vivenda total
38
Electricidade
si

Vivenda tradicional
24
Auga
veciñal

Saneamento
si

Vivenda nova
14

Industria / terciario
-

Outras
89

Alumeado público
si

Recollida lixo
si

Acceso rodado
si

Ref.
Denominación
SLE-CP901
Igrexa Parroquial de San Salvador
Pr-Ex

C-09-04
I-09-01
P-09-01

Cruceiro
Igrexa Parroquial de San Salvador
Casa Reitoral

SUP: m2
5.349,14

NÚCLEO

SUIGREXA

NÚMERO

09.13

PARROQUIA

SAIÁNS (SAN SALVADOR)

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE NÚCLEO
Vinte e unha casas de pedra con alpendres e hórreos que seguen a tipoloxía tradicional da zona, algunhas con recentes modificacións ou
ampliacións, situadas á beira dos camiños ou lixeiramente recuadas, relativamente separadas unhas das outras, xeralmente con terreos de
labranza na parte posterior, e cinco vivendas modernas situadas entre as tradicionais, algunha de recente construción, conformando todas
elas un lugar identificable e acoutable de mediano tamaño que segue a tipoloxía de núcleo asentado ao longo dun camiño principal que se
bifurca sucesivamente, e no que se manteñen as características orixinais do núcleo, polo que o ámbito delimitado defínese como núcleo
rural histórico-tradicional.
Delimítanse, por outra banda, dúas zonas que recollen os crecementos recentes do núcleo e as vivendas situadas fóra do ámbito
delimitado como histórico tradicional. Unha cara o norte que agrupa dúas vivendas modernas, unha delas de recente construción, e unha
casa de pedra tradicional separada do asentamento tradicional, e situadas no camiño que leva ao lugar de Santa Margarida. E outra zona
cara o sueste, que recolle sete vivendas modernas, algunha de recente construción e situadas na periferia do núcleo, e dúas casas
tradicionais. Estes asentamentos en conxunto defínense como núcleo rural común.
O lugar de Suigrexa ten a consideración de núcleo rural complexo.
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN
SUPERFICIE E
CONSOLIDACIÓN

Superficie bruta
delimitada en NHT (m2)
39.554,13

Superficie neta
delimitada en NHT(m2)
28.103,40

Superficie edificada
NHT (m2)
5.523,88

Superficie bruta
delimitada en NC (m2)
40.926,50

Superficie neta
delimitada en NC (m2)
33.899,90

Superficie edificada NC
(m2)
3.895,43

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,5

70,76

Edificabilidade

Consolidación (%)

0,3

68,95

Fotografía aérea de Suigrexa.
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